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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2001/21176]N. 2001 — 1213

29 APRIL 2001. — Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand
toezicht inzake de gunning van de overheidsopdrachten voor
aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 4, van de
wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten van toepassing is

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uw goedkeuring
voor te leggen betreft de maatregelen die van toepassing zullen zijn, ter
uitvoering van artikel 3, § 4, ingelast in de wet van 24 december 1993
betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten, door artikel 241 van de
wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en diverse
bepalingen.

Dit artikel vormt een wettelijke basis voor de bevordering van de
internationale samenwerking in de domeinen die door het artikel 296,
§ 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
gedekt worden, dat essentieel maar niet uitsluitend slaat op de militaire
opdrachten.

De nieuwe Europese politiek inzake gemeenschappelijke veiligheid
brengt inderdaad met zich mee dat de verschillende Krijgsmachten
genoodzaakt worden van langs om meer deel te nemen aan gezamen-
lijke programma’s inzake militair materieel.

De internationale samenwerking omvat tal van vormen en mogelijk-
heden van samenwerking, niet enkel in het militair operationeel vlak,
maar ook op technisch en industrieel gebied, in termen van studies,
ontwikkeling en productie. Deze mogelijkheden moeten ten volle benut
worden en het dossier dat voor toelating aan de Ministerraad wordt
voorgelegd, moet alle elementen bevatten die aan de basis liggen van
het voorstel tot samenwerking en moet ondermeer de operationele,
technische, financiële en industriële voordelen, die België daarvan
heeft, vermelden.

Er dienen dus maatregelen te worden genomen om het voorafgaan-
delijk door de Ministerraad uit te oefenen toezicht op de internationale
samenwerkingsakkoorden die bepaalde bedragen bereiken, te regelen.
Men heeft vergelijkbare bepalingen opgenomen als die vervat in het
koninklijk besluit van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand
toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de
uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies voor
openbare werken op federaal niveau.

Hierdoor kunnen de betrokken departementen hun standpunt
kenbaar maken, zowel op het ogenblik van de controle van de
toepasselijkheid van artikel 3, § 4, van de wet als van de opportuniteit
om voor de internationale samenwerking te kiezen als het moment
voorafgaand aan de ondertekening en aan de uitvoering van dergelijk
akkoord.

Overeenkomstig het advies van de Raad van State geeft artikel 4 van
het ontwerp de bedragen die in aanmerking moeten worden genomen
voor de toepassing van artikel 2 tot en met 31 december 2001 in
Belgische frank. De bedragen uitgedrukt in euro zullen worden
toegepast vanaf 1 januari 2002. Het koninklijk besluit van 20 juli 2000
betreffende de invoering van de euro en de wijziging van bepaalde
bedragen in de reglementering inzake overheidsopdrachten (Belgisch
Staatsblad van 30 augustus 2000) zal op 1 januari 2002 van toepassing
worden. Met het oog op samenhang werd dezelfde niet-rekenkundige
aanpassing, die voorzien is in dat besluit, ook hier ingevoerd voor de
respectievelijke bedragen van 40 en 10 miljoen franken.

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

[C − 2001/21176]F. 2001 — 1213

29 AVRIL 2001. — Arrêté royal relatif au contrôle préalable
en matière de passation des marchés publics de fournitures et de
services auxquels s’applique l’article 3, § 4, de la loi du
24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté que nous avons l’honneur de soumettre à Votre
approbation détermine les mesures qui seront applicables en exécution
de l’article 3, § 4, inséré dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services, par l’article 241 de la loi du 12 août 2000 portant des
dispositions sociales, budgétaires et diverses.

Cet article établit une base légale permettant de promouvoir la
coopération internationale dans les domaines couverts par l’article 296,
§ 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, qui concerne
essentiellement, mais pas uniquement, les marchés militaires.

La nouvelle politique européenne en matière de sécurité commune
crée effectivement la nécessité pour les différentes Forces armées de
participer de plus en plus à des programmes communs relatifs à du
matériel militaire.

La coopération internationale se présente sous différentes formes et
possibilités de coopération, non seulement dans le domaine opération-
nel militaire, mais aussi sur les plans technique et industriel et ceci en
termes d’étude, de développement et de production. Ces possibilités
doivent être utilisées pleinement et le dossier soumis à l’autorisation du
Conseil des Ministres doit contenir tous les éléments à la base de la
proposition de coopération et doit mentionner tous les avantages pour
la Belgique, tel que les avantages opérationnels, techniques, financiers
et industriels.

Des mesures doivent donc être établies pour réglementer le contrôle
préalable par le Conseil des Ministres des accords de coopération
internationale atteignant certains montants. On a repris des disposi-
tions analogues à celles contenues dans l’arrêté royal du 14 octobre 1996
relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de
passation et d’exécution des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et en matière d’octroi de concessions de travaux publics
au niveau fédéral.

Ceci permet à tout département concerné de faire valoir son point de
vue et ce tant au stade de la vérification de l’applicabilité de l’article 3,
§ 4, de la loi et de l’opportunité du choix de la coopération internatio-
nale qu’à celui précédant la signature et l’exécution d’un tel accord.

Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’Etat, l’article 4 du
projet précise les montants en francs belges à prendre en considération
pour l’application de l’article 2 jusqu’au 31 décembre 2001. Les
montants exprimés en euro s’appliqueront à partir du 1er janvier 2002.
Or, l’arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l’introduction de l’euro et à
la modification de certains montants dans la réglementation des
marchés publics (Moniteur belge du 30 août 2000) entrera en vigueur au
1er janvier 2002. Dans un souci de cohérence, la même adaptation non
mathématique que celle prévue dans ledit arrêté a été ici apportée aux
des montants respectifs de 40 et 10 millions de francs.
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Het ontwerp preciseert nog dat onderhavig besluit in werking treedt
op de datum van bekendmaking, zodat de voorziene internationale
samenwerkingsakkoorden kunnen worden afgesloten.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaars.

De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT

De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

ADVIES 31.282/1
VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, op 12 februa-
ri 2001 door de Eerste Minister verzocht hem, binnen een termijn van
ten hoogste drie dagen, van advies te dienen over een ontwerp van
koninklijk besluit ″betreffende het voorafgaand toezicht inzake de
gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming
van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 4, van de wet van
24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van
toepassing is″, heeft op 15 februari 2001 het volgende advies gegeven :

Volgens artikel 84, eerste lid, 2˚, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State moeten in de adviesaanvraag de redenen worden
opgegeven tot staving van het spoedeisend karakter ervan.

In het onderhavige geval wordt het verzoek om spoedbehandeling
gemotiveerd door

« la nécessité de permettre l’engagement prochain d’accords de
coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le
programme relatif à l’avion de transport A 400 M ».

Strekking en rechtsgrond van het ontwerp

Het om advies voorgelegde ontwerpbesluit strekt tot het vaststellen
van de regels betreffende het voorafgaande toezicht op de gunning van
overheidsopdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten
waarop artikel 296, lid 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap kan worden toegepast (1) en die te plaatsen
zijn binnen het raam van een internationale samenwerking die voor het
merendeel lidstaten van de Europese Unie of van de Noord-Atlantische
Verdragsorganisatie samenbrengt.

Rechtsgrond hiertoe wordt geboden door artikel 3, § 4, van de wet
van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, op
grond waarvan de Koning de controlemodaliteiten (lees ″nadere regels
betreffende de controle″) bepaalt waaraan de vernoemde overheidsop-
drachten onderworpen zijn.

In tegenstelling tot wat het opschrift ervan laat uitschijnen, heeft het
ontwerp enkel betrekking op het toezicht waaraan de gunning van de
bedoelde overheidsopdrachten is onderworpen en niet op het toezicht
op de uitvoering ervan.

Onderzoek van de tekst

Opschrift

Aangezien het ontworpen besluit geen betrekking heeft op het
toezicht op de uitvoering van de erin bedoelde overheidsopdrachten,
schrappe men in het opschrift de woorden ″en de uitvoering″.

Le projet précise enfin que cet arrêté entre en vigueur à la date de
publication, afin de permettre l’engagement des accords de coopération
internationale actuellement envisagés.

Nous avons l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,
les très respectueux

et très fidèles serviteurs.

Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT

Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT

Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE

AVIS 31.282/1
DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D’ETAT

Le Conseil d’Etat, section de législation, première chambre, saisi
par le Premier Ministre, le 12 février 2001, d’une demande d’avis,
dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d’arrêté royal
″relatif au contrôle préalable en matière de passation et d’exécution
des marchés publics de fournitures et de services auxquels s’applique
l’article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services″,
a donné le 15 février 2001 l’avis suivant :

Conformément à l’article 84, alinéa 1er, 2˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat, la demande d’avis doit indiquer les motifs qui en
justifient le caractère urgent.

En l’occurrence, l’urgence est motivée par :

« la nécessité de permettre l’engagement prochain d’accords de
coopération internationale dans le domaine militaire, notamment le
programme relatif à l’avion de transport A 400 M ».

Portée et fondement légal du projet

1. Le projet d’arrêté soumis pour avis entend fixer les règles relatives
au contrôle préalable de la passation de marchés publics de fournitures
et de services auxquels peut s’appliquer l’article 296, paragraphe 1, b,
du Traité instituant la Communauté européenne (1) et qui doivent être
situés dans le cadre d’une coopération internationale réunissant
majoritairement des Etats membres de l’Union européenne ou de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

Le fondement légal requis à cet effet se trouve à l’article 3, § 4,
de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en vertu
duquel le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis
ces marchés.

Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, le projet concerne
uniquement le contrôle auquel est soumise la passation des marchés
publics visés et non le contrôle de leur exécution.

Examen du texte

Intitulé

Etant donné que l’arrêté en projet ne concerne pas le contrôle de
l’exécution des marchés publics qu’il vise, il convient de supprimer
les mots ″et d’exécution″ dans l’intitulé.
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Aanhef

1. Artikel 296, lid 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap biedt geen rechtsgrond aan het ontwerp en evenmin is
de vermelding van die bepaling noodzakelijk voor een goed begrip van
het ontwerp.

Het eerste lid van de aanhef kan derhalve vervallen.

2. Men schrijve in de Nederlandse tekst van het tweede lid van de
aanhef (dat het eerste lid wordt) ″inzonderheid op″ in plaats van ″met
name″.

3. Luidens artikel 84, eerste lid, 2˚, van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State, moet de motivering die in de adviesaanvraag wordt
opgegeven, volledig en letterlijk worden overgenomen in de aanhef
van de verordening. De redactie van het vijfde lid van de aanhef (dat
het vierde lid wordt) dient in het licht van de voormelde bepaling te
worden aangepast.

4. Rekening houdend met de meest recente wetgevingstechnische
voorschriften, dient het zesde lid van de aanhef (dat het vijfde lid
wordt) te worden aangevuld met de vermelding van het nummer van
het advies van de Raad van State, afdeling wetgeving.

Artikel 2

1. Men schrijve in de Nederlandse tekst van artikel 2, § 1, eerste lid,
″Alvorens enige procedure aan te vatten″ in plaats van ″Alvorens enige
procedure te vatten″.

2. In de wetgevingstechniek worden geen woorden als ″moeten″ of
″dienen te″ gebruikt, aangezien de verplichting al besloten ligt in de
regelgeving als zodanig. De redactie van artikel 2, § 1, eerste lid, dient
gelet op dit voorschrift te worden aangepast.

Eenzelfde opmerking geldt ten aanzien van de artikelen 3 en 4.

3. Aangezien het besluit dat thans in ontwerpvorm voorligt ook
rechtsgevolgen zal hebben na 1 januari 2002, dienen de in artikel 2, § 1,
eerste lid, opgenomen bedragen te worden uitgedrukt in euro.

Aan het ontwerp kan, zo dit nodig wordt geacht, dan een overgangs-
bepaling worden toegevoegd waarin de bedragen voor de periode tot
31 december 2001 in frank worden uitgedrukt.

4. Men schrijve in artikel 2, § 1, tweede lid, ″artikel 296, lid 1, b, van
het Verdrag tot oprichting ...″ in plaats van ″artikel 296, § 1er, b, van het
Verdrag tot oprichting ...″.

5. Men schrijve in de Nederlandse tekst van artikel 2, § 1, tweede lid,
″De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van ...″ in plaats van ″De
Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van ...″.

Artikel 4

Aangezien de regels vervat in artikel 4 betrekking hebben op de in
artikel 2, § 1, eerste lid, vermelde bedragen, kan artikel 4 beter in die
bepaling worden geı̈ntegreerd.

Artikel 5

Men schrijve in de Nederlandse tekst van artikel 5 ″bekendmaking″
in plaats van ″publicatie″.

De kamer was samengesteld uit :

De heren :

M. Van Damme, kamervoorzitter;

J. Baert en J. Smets, staatsraden;

G. Schrans en E. Wymeersch, assessoren van de afdeling wetgeving;

G. De Munter, toegevoegd griffier.

De overeenstemming tussen de Nederlandse en de Franse tekst werd
nagezien onder toezicht van de heer J. Smets.

Het verslag werd uitgebracht door de heer P. Depuydt, eerste
auditeur. De nota van het Coördinatiebureau werd opgesteld en
toegelicht door de heer J. Drijkoningen, referendaris.

De griffier, De voorzitter,

G. De Munter. M. Van Damme.

Préambule

1. L’article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté euro-
péenne ne procure aucun fondement légal au projet et la mention de
cette disposition n’est pas davantage nécessaire à une bonne compré-
hension du projet.

Le premier alinéa du préambule peut dès lors être omis.

2. Dans le texte néerlandais du deuxième alinéa du préambule (qui
devient le premier alinéa), il convient d’écrire ″inzonderheid op″ au lieu
de ″met name″.

3. Aux termes de l’article 84, alinéa 1er, 2˚, des lois coordonnées sur
le Conseil d’Etat, la motivation figurant dans la demande d’avis sera
reproduite intégralement et textuellement dans le préambule de l’acte
réglementaire. La rédaction du cinquième alinéa du préambule (qui
devient le quatrième alinéa) doit être adaptée à la lumière de cette
disposition.

4. Compte tenu des règles légistiques les plus récentes, le sixième
alinéa du préambule (qui devient le cinquième alinéa) doit être
complété par la mention du numéro de l’avis du Conseil d’Etat, section
de législation.

Article 2

1. Dans le texte néerlandais de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, il
convient d’écrire ″Alvorens enige procedure aan te vatten″ au lieu de
″Alvorens enige procedure te vatten″.

2. En légistique, des mots tels que ″devoir″, ″appartenir à″ ou
″être à″ ne s’emploient pas, dès lors que l’obligation est déjà inscrite
dans la règle proprement dite. La rédaction de l’article 2, § 1er,
alinéa 1er, sera adaptée en conséquence.

Cette observation s’applique également aux articles 3 et 4.

3. Etant donné que l’arrêté, actuellement soumis à l’état de projet,
produira également des effets après le 1er janvier 2002, les montants
inscrits à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, doivent être exprimés en euro.

Les auteurs du projet peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, ajouter une
disposition transitoire dans laquelle les montants sont exprimés en
francs pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2001.

4. A l’article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu d’écrire ″l’article 296, § 1er,
b, du Traité instituant...″ au lieu de ″l’article 296, § 1er, b, du Traité
instituant...″.

5. Dans le texte néerlandais de l’article 2, § 1er, alinéa 2, il y a lieu
d’écrire ″De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van... » au lieu de
″De Ministerraad kijkt de toepasselijkheid na van... ».

Article 4

Etant donné que les énonciations de l’article 4 concernent les
montants mentionnés à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, il vaudrait mieux
intégrer l’article 4 dans cette disposition.

Article 5

Dans le texte néerlandais de l’article 5, il y a lieu d’écrire ″bekend-
making″ au lieu de ″publicatie″.

La chambre était composée de :

MM. :

M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d’Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

G. De Munter, greffier assumé.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
M. J. Drijkoningen, référendaire.

Le greffier, Le président,

G. De Munter. M. Van Damme.
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29 APRIL 2001. — Koninklijk besluit betreffende het voorafgaand
toezicht inzake de gunning van de overheidsopdrachten voor
aanneming van leveringen en diensten waarop artikel 3, § 4, van de
wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en
sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten van toepassing is

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

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-
drachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 3, § 4, ingevoegd bij
de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten,
gegeven op 22 januari 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
30 januari 2001;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat het mogelijk zou moeten zijn om de eerstvolgende
weken ontwerpen van samenwerkingsakkoorden voor te leggen aan de
Ministerraad, inzonderheid op het programma betreffende het trans-
portvliegtuig A 400 M;

Gelet op het advies nr. 31.281/1 van de Raad van State, gegeven op
15 februari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Eerste Minister, van Onze Minister van
Landsverdediging en van Onze Minister van Economie en op het
advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1˚ de wet: de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsop-
drachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten;

2˚ het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : het koninklijk besluit van
8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare
werken.

Art. 2. § 1. Alvorens enige procedure aan te vatten, worden de
voorstellen van de in artikel 3, § 4, van de wet bedoelde overheidsop-
drachten ter goedkeuring aan de Ministerraad voorgelegd in geval dat
het geraamde bedrag, zonder belasting over de toegevoegde waarde,
van hun Belgische aandeel gelijk is aan of hoger is dan :

a) 1 100 000 euro voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
leveringen;

b) 270 000 euro voor de overheidsopdrachten voor aanneming van
diensten.

Het bedrag van het Belgische aandeel in de voorstellen van
internationale samenwerking wordt, naargelang van het geval, getoetst
aan de regels vastgesteld door de artikelen 28 of 54 van het koninklijk
besluit van 8 januari 1996.

In geval van aanvullende leveringen of diensten wordt ook het
bedrag van de hoofdopdracht in aanmerking genomen.

De Ministerraad gaat de toepasselijkheid na van artikel 3, § 4, van de
wet en van artikel 296, § 1, b, van het Verdrag tot oprichting van de
Europese Gemeenschap, en spreekt zich uit over de opportuniteit van
de keuze voor een internationale samenwerking, onder andere door
rekening te houden met de operationele, technische, financiële en
industriële voordelen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

§ 2. De instemming van de Ministerraad met de formulering van en
de voorwaarden voor deze internationale samenwerking is eveneens
vereist alvorens het samenwerkingsakkoord wordt ondertekend. Dit
akkoord houdt rekening met de beoordelingsfactoren waarvan sprake
in § 1, vierde lid.

Art. 3. Het akkoord van de Eerste Minister vervangt dat van de
Ministerraad, indien het, gelet op de dringende noodzaak, onmogelijk
is vooraf de instemming van de Ministerraad te verkrijgen.

De bevoegde minister licht in dit geval zonder verwijl de Minister-
raad hierover in.

De ingeroepen dringende noodzaak moet uitdrukkelijk gemotiveerd
worden.

Art. 4. Voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van
dit besluit tot 31 december 2001, gelden in de plaats van de bedragen
″1 100 000 euro″ en ″270 000 euro″ respectievelijk de bedragen ″40 mil-
joen frank″ en ″10 miljoen frank″.

29 AVRIL 2001. — Arrêté royal relatif au contrôle préalable en matière
de passation des marchés publics de fournitures et de services
auxquels s’applique l’article 3, § 4, de la loi du 24 décembre 1993
relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services

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

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment
l’article 3, § 4, inséré par la loi du 12 août 2000;

Vu l’avis de la Commission des marchés publics, donné le 22 jan-
vier 2001;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2001;

Vu l’urgence motivée par le fait que des projets d’accord de
coopération internationale devraient pouvoir être soumis dans les
prochaines semaines au Conseil des Ministres, notamment le pro-
gramme relatif à l’avion de transport A 400 M;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n˚ 31.281/1, donné le 15 février 2001, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre de la
Défense et de Notre Ministre de l’Economie et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

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

1˚ la loi : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et
à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;

2˚ l’arrêté royal du 8 janvier 1996 : l’arrêté royal du 8 janvier 1996
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et
aux concessions de travaux publics.

Art. 2. § 1er. Avant d’entamer toute procédure, les propositions de
marchés publics visés à l’article 3, § 4, de la loi sont soumises à l’accord
du Conseil des Ministres dans le cas où le montant estimé de leur part
belge, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à :

a) 1 100 000 euros pour les marchés publics de fournitures;

b) 270 000 euros pour les marchés publics de services.

Le montant de la part belge dans les propositions de coopérations
internationales est évalué, selon le cas, en fonction des règles fixées par
les articles 28 ou 54 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996.

En cas de fournitures ou de services complémentaires, le montant du
marché principal est également pris en compte.

Le Conseil des Ministres vérifie l’applicabilité de l’article 3, § 4, de la
loi et de l’article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté
européenne, et se prononce sur l’opportunité du choix d’une coopéra-
tion internationale, en tenant compte notamment des avantages
opérationnels, techniques, financiers et industriels susceptibles d’en
découler.

§ 2. L’accord du Conseil des Ministres sur les termes et conditions
proposés pour cette coopération internationale est également requis
avant la signature de l’accord de coopération. Cet accord tient compte
des facteurs d’appréciation dont question au § 1er, alinéa 4.

Art. 3. L’accord du Premier Ministre remplace celui du Conseil des
Ministres lorsqu’il est impossible en raison de l’urgence de recueillir
préalablement l’accord du Conseil.

Le ministre compétent informe dans ce cas sans délai le Conseil des
Ministres.

L’urgence invoquée doit être formellement motivée.

Art. 4. Pour la période s’étendant de la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté jusqu’au 31 décembre 2001, les montants ″40 millions de
francs″ et ″10 millions de francs″ sont d’application au lieu respective-
ment des montants ″1 100 000 euros″ et ″270 000 euros″.
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Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de datum van zijn bekend-
making in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6. Onze Eerste Minister, Onze Minister van Landsverdediging
en Onze Minister van Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
G. VERHOFSTADT

De Minister van Landsverdediging,
A. FLAHAUT

De Minister van Economie,
Ch. PICQUE

Nota

(1) Krachtens die bepaling staan de bepalingen van het Verdrag eraan
niet in de weg dat elke lidstaat de maatregelen neemt die hij
noodzakelijk acht voor de bescherming van de wezenlijke belangen van
zijn veiligheid en die betrekking hebben op de productie van of de
handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal. Die maatregelen
mogen de mededingingsverhoudingen op de gemeenschappelijke
markt niet wijzigen voor producten die niet bestemd zijn voor specifiek
militaire doeleinden.

*

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[C − 2001/11160]N. 2001 — 1214
28 MAART 2001. — Koninklijk besluit betreffende

de uitbating van speelterreinen

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

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de
consumenten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat werd voldaan aan de formaliteiten bepaald in de
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van
normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij, gewijzigd bij de richtlijn 98/48/EG van
20 juli 1998;

Gelet op de aanvraag die op 7 juli 1999 bij de Commissie voor de
Veiligheid van de Consumenten is ingediend en gelet op het feit dat
geen advies is verstrekt binnen de termijn bepaald door de Minister van
Consumentenzaken, overeenkomstig artikel 4 van de wet van
9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de consumenten;

Gelet op het feit dat de Minister van Consumentenzaken de
producenten heeft gehoord op 10 februari 2000;

Gelet op het advies 30.818/1 van de Raad van State, gegeven op
8 februari 2001;

Overwegende dat de normalisatie een belangrijke plaats inneemt bij
de veiligheid der producten en diensten en dat de naleving van de
normen een vermoeden van overeenstemming met de algemene
veiligheidsverplichting vormt;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. — Definities

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

1° de wet : de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van
de consumenten;

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 6. Notre Premier Ministre, Notre Ministre de la Défense et
Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT

Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT

Le Ministre de l’Economie,
Ch. PICQUE

Note

(1) Selon cet article, les dispositions du traité ne font pas obstacle
à ce que chaque Etat membre prenne les mesures qu’il estime
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et
qui se rapportent à la production ou au commerce d’armes, de
munitions et de matériel de guerre. Ces mesures ne doivent pas altérer
les conditions de la concurrence dans le marché commun en ce qui
concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[C − 2001/11160]F. 2001 — 1214
28 MARS 2001. — Arrêté royal relatif à l’exploitation des aires de jeux

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

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
notamment l’article 4;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementa-
tions techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE
du 20 juillet 1998;

Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la
Sécurité des Consommateurs et l’absence d’avis dans le délai fixé par le
Ministre de la Protection de la consommation, conformément à l’arti-
cle 4 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que le Ministre de la Protection de la consommation a
entendu les producteurs le 10 février 2000;

Vu l’avis 30.818/1 du Conseil d’Etat, donné le 8 février 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la
sécurité des produits et des services et que le respect des normes
constituent une présomption de conformité à l’obligation générale de
sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il faut entendre
par :

1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
consommateurs;
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2° speeltoestel : een product bestemd voor vermaak of ontspanning,
ontworpen of kennelijk bestemd om te worden gebruikt door personen
die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waarbij
uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens
gebruik wordt gemaakt en bestemd voor collectief gebruik op een
tijdelijk of blijvend speelterrein. Voor de toepassing van dit besluit
worden niet als speeltoestel beschouwd, de tijdelijke toestellen die als
element van hun spel door kinderen, onder toezicht, voor zichzelf
worden vervaardigd;

3° speelterrein : een ten behoeve van spel en/of ontspanning
geplande en daartoe ingerichte ruimte waarin zich minstens één
speeltoestel bevindt;

4° uitbater : elke producent of distributeur in de zin van artikel 1 van
de wet, die een speelterrein rechtstreeks ter beschikking van de
consumenten stelt;

5° ernstig ongeval : een dodelijk ongeval of een ongeval dat een
blijvend letsel veroorzaakt of zou kunnen veroorzaken;

6° ernstig incident : een incident dat aanleiding geeft tot of zou
kunnen geven tot een ernstig ongeval.

HOOFDSTUK II. — Uitbatingsvoorwaarden

Art. 2. De uitbater zorgt ervoor dat :-

- het speelterrein zodanig is opgebouwd en geı̈nspecteerd;

- alle aanwezige speeltoestellen zodanig zijn geı̈nstalleerd, gemon-
teerd en zodanig zijn beproefd, geı̈nspecteerd en onderhouden;

- er zodanige opschriften zijn voorzien;

dat er onder normale gebruiksvoorwaarden of onder andere, door de
uitbater voorzienbare voorwaarden, geen gevaar voor de veiligheid
van de gebruikers of derden bestaat.

Art. 3. § 1. Een speelterrein mag slechts worden uitgebaat indien
wordt voldaan aan de algemene veiligheidsverplichting bepaald in
artikel 2 van de wet.

§ 2. Om aan te tonen dat een speelterrein voldoet aan de algemene
veiligheidsverplichting dient door de uitbater, eventueel bijgestaan
door derden, een risicoanalyse te worden uitgevoerd.

Deze risicoanalyse bestaat achtereenvolgens uit :

1° het identificeren van de gevaren, vermeld in de bijlage bij dit
besluit, die bij het speelterrein en tijdens het gebruik ervan aanwezig
zijn;

2° het vaststellen en nader bepalen van de overeenkomstige risico’s
voor de veiligheid van de gebruikers en derden tijdens het gebruik van
het speelterrein;

3° het evalueren van deze risico’s.

§ 3. Een speelterrein of speeltoestel dat in overeenstemming is met
een niet-verplichte norm waarin een Europese norm of, indien deze
bestaat, een communautaire technische specificatie, is omgezet, die één
of meer veiligheidseisen omvat betreffende de veiligheid van speelter-
reinen of speeltoestellen, wordt, voor de desbetreffende gevaarsaspec-
ten, vermoed te voldoen aan de algemene veiligheidsverplichting.

Art. 4. Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse stelt de uitbater,
eventueel bijgestaan door derden, preventiemaatregelen vast en past
deze toe tijdens de opstelling en uitbating van het speelterrein.

Deze preventiemaatregelen omvatten onder andere :

- technische maatregelen;

- organisatorische maatregelen;

- toezicht;

- informatieverstrekking.

Art. 5. De uitbater, eventueel bijgestaan door derden, stelt voor het
speelterrein een inspectie- en onderhoudsschema op.

Dit schema heeft ten minste betrekking op :

- het regelmatig nazicht;

- het onderhoud;

- de periodieke controles.

Art. 6. Waarschuwingen en opschriften die betrekking hebben op
het veilige gebruik van het speelterrein moeten ten minste zijn
opgesteld in de taal of de talen van het taalgebied waar het speeltoestel
zich bevindt.

2° équipement d’aires de jeux : un produit destiné à l’amusement ou
à la détente, conçu pour ou manifestement destiné à être utilisé par des
personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-huit ans, où
intervient exclusivement la pesanteur ou la force physique de l’être
humain, et destiné à un usage collectif sur une aire de jeux temporaire
ou permanente. Pour l’application du présent arrêté, ne sont pas
considérés comme équipements d’aires de jeux, les équipements
temporaires qui sont assemblés, sous surveillance, par les enfants
comme élément de leur jeu;

3° aire de jeux : un espace de jeu et/ou de détente, prévu et aménagé
à cet effet, dans lequel est installé au moins un équipement d’aires de
jeux;

4° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l’article 1er

de la loi qui met une aire de jeux à la disposition directe des
consommateurs;

5° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre
ou pourrait engendrer une lésion permanente;

6° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu
à un accident grave.

CHAPITRE II. — Conditions d’exploitation

Art. 2. L’exploitant veille à ce que :

- l’aire de jeux soit mise en place et inspectée;

- tous les équipements d’aires de jeux présents soient installés,
montés, soumis à épreuve, inspectés et entretenus;

- des inscriptions soient prévues;

de façon à ce qu’il n’y ait pas de danger pour la sécurité des
utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d’utilisation ou
dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par l’exploitant.

Art. 3. § 1er. Une aire de jeux peut uniquement être exploitée
lorsqu’elle satisfait à l’obligation générale de sécurité prévue à l’arti-
cle 2 de la loi.

§ 2. Pour démontrer qu’une aire de jeux satisfait à l’obligation
générale de sécurité, l’exploitant, assisté éventuellement de tiers, est
tenu d’effectuer une analyse de risques.

Cette analyse de risques comporte successivement :

1° l’identification des dangers, mentionnés à l’annexe au présent
arrêté et présents sur l’aire de jeux pendant son exploitation;

2° la détermination et la description précise des risques correspon-
dants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l’exploitation
de l’aire de jeux;

3° l’évaluation de ces risques.

§ 3. Une aire de jeux ou un équipement d’aires de jeux en conformité
avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne
ou, lorsqu’elle existe, une spécification technique communautaire,
contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité
des aires de jeux ou des équipements d’aires de jeux, est supposé, pour
les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l’obligation générale de
sécurité.

Art. 4. Sur la base de l’analyse de risques effectuée, l’exploitant,
assisté éventuellement de tiers, établit des mesures préventives et les
applique pendant la mise en place et l’exploitation de l’aire de jeux.

Ces mesures préventives comprennent notamment :

- des mesures techniques;

- des mesures d’organisation;

- une surveillance;

- une information.

Art. 5. L’exploitant, assisté éventuellement de tiers, dresse un schéma
d’inspection et d’entretien de l’aire de jeux.

Ce schéma a trait notamment :

- à la vérification régulière;

- à l’entretien;

- aux contrôles périodiques.

Art. 6. Les avertissements et les inscriptions se rapportant à l’usage
sûr de l’aire de jeux doivent au moins être rédigés dans la ou les lan-
gue (s) de la région linguistique où se trouve l’équipement d’aires de
jeux.

15166 MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Deze waarschuwingen en opschriften moeten aangebracht worden
onder een voor de gebruikers duidelijk leesbare vorm en op een voor de
gebruikers duidelijk zichtbare en opvallende plaats.

HOOFDSTUK III. — Opschriften

Art. 7. § 1. Elk speelterrein moet, op een duidelijk zichtbare plaats,
zijn voorzien van een vast bevestigd bord met volgende onuitwisbare
opschriften :

- de naam of de firmanaam van de uitbater;

- het adres van de uitbater.

§ 2. Het vermelden van de waarschuwing «Gebruik op eigen risico»
of elke andere gelijkaardige vermelding is verboden.

Art. 8. Elk op een speelterrein aanwezig speeltoestel moet zijn
voorzien van een alfanumerieke identificatie die uniek is per geı̈nstal-
leerd speeltoestel en per speelterrein.

HOOFDSTUK IV. — Toezicht

Art. 9. De uitbater dient, te allen tijde :

- te kunnen aantonen dat een risicoanalyse werd uitgevoerd;

- de resultaten van deze risicoanalyse en de op basis daarvan
vastgestelde preventiemaatregelen beschikbaar te houden;

- het inspectie- en onderhoudschema beschikbaar te houden;

- te kunnen aantonen dat dit inspectie- en onderhoudsschema op een
correcte wijze wordt opgevolgd.

Art. 10. De uitbater licht de door de Minister ter uitvoering van
artikel 7 van de wet, aangewezen administratieve dienst onmiddellijk
in over elk ernstig incident en elk ernstig ongeval dat een gebruiker of
derde overkomt tijdens het gebruik van een speelterrein of speeltoestel.

HOOFDSTUK V. — Overgangsmaatregelen

Art. 11. Voor speelterreinen die reeds in gebruik zijn op de datum
van inwerkingtreding van dit besluit, dient de uitbater, eventueel
bijgestaan door derden, in afwijking van dit besluit :

1° ten laatste tegen 1 oktober 2001 een programma op te stellen in
verband met de uitvoering van de risicoanalyse;

2° ten laatste tegen 1 januari 2002 :

a) de risicoanalyse, zoals bedoeld in artikel 3, § 2, van dit besluit, uit
te voeren;

b) de preventiemaatregelen, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit,
die werden vastgesteld ter voorkoming van ernstige risico’s, waarbij
directe verbetering is vereist, toe te passen tijdens de uitbating van het
speelterrein;

c) een inspectie- en onderhoudsschema, zoals bedoeld in artikel 5 van
dit besluit, op te stellen;

d) een regularisatieprogramma op te stellen dat aangeeft welke
maatregelen zullen worden genomen;

3° ten laatste tegen 1 juli 2003 :

a) het regularisatieprogramma uit te voeren;

b) de preventiemaatregelen, zoals bedoeld in artikel 4 van dit besluit,
toe te passen tijdens de uitbating van het speelterrein;

c) de waarschuwingen en opschriften, zoals bedoeld in artikel 6 van
dit besluit, te voorzien.

HOOFDSTUK VI. — Slotbepaling

Art. 12. Onze Minister van Consumentenzaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Mevr. M. AELVOET

Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d’une façon
bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et
frappant pour les utilisateurs.

CHAPITRE III. — Inscriptions

Art. 7. § 1er. Chaque aire de jeux doit, à un endroit bien visible, être
équipée d’un panneau fixe portant les inscriptions indélébiles suivan-
tes :

- le nom ou la raison sociale de l’exploitant;

- l’adresse de l’exploitant.

§ 2. Il est interdit de mentionner l’avertissement « Utilisation à vos
risques et périls » ou tout autre avertissement similaire.

Art. 8. Chaque équipement d’aires de jeux, installé sur une aire de
jeux, doit être pourvu d’une identification alphanumérique qui est
unique par équipement d’aires de jeux installé et par aire de jeux.

CHAPITRE IV. — Surveillance

Art. 9. L’exploitant doit, à tout moment :

- pouvoir démontrer qu’une analyse de risques a été effectuée;

- pouvoir présenter les résultats de cette analyse de risques et les
mesures préventives fixées sur cette base;

- pouvoir présenter le schéma d’inspection et d’entretien;

- pouvoir démontrer que ce schéma d’inspection et d’entretien est
suivi correctement.

Art. 10. L’exploitant informe immédiatement le service administra-
tif, désigné par le Ministre en exécution de l’article 7 de la loi, de tout
incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à
un tiers lors de l’utilisation d’une aire de jeux ou d’un équipement
d’aires de jeux.

CHAPITRE V. — Mesures transitoires

Art. 11. Pour les aires de jeux qui sont déjà en service à la date de
l’entrée en vigueur du présent arrêté, l’exploitant, assisté éventuelle-
ment de tiers, est tenu, par dérogation au présent arrêté :

1° d’établir, au plus tard le 1er octobre 2001 un programme relatif à
l’application de l’analyse de risque;

2° au plus tard le 1er janvier 2002 :

a) de faire l’analyse de risques, telle que visée à l’article 3, § 2, du
présent arrêté;

b) d’appliquer, pendant l’exploitation de l’aire de jeux, les mesures
préventives, telles que visées à l’article 4 du présent arrêté, qui avaient
été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélio-
ration immédiate est requise;

c) d’établir un schéma d’inspection et d’entretien, tel que visé à
l’article 5 du présent arrêté;

d) d’établir un programme de régularisation qui précise quelles
mesures vont être prises;

3° au plus tard le 1er juillet 2003 :

a) d’appliquer le programme de régularisation;

b) d’appliquer, pendant l’exploitation de l’aire de jeux, les mesures
préventives telles que visées à l’article 4 du présent arrêté;

c) de prévoir les avertissements et les inscriptions tels que prévus à
l’article 6 du présent arrêté.

CHAPITRE VI. — Disposition finale

Art. 12. Notre Ministre de la Protection de la consommation est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
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Bijlage

1° Bij het uitbaten van speelterreinen in acht te nemen gevaarsaspec-
ten, voor zover van toepassing :

1.1 gevaren ten gevolge van de geı̈nstalleerde speeltoestellen;

1.2 gevaren ten gevolge van de onderlinge situering van de
geı̈nstalleerde speeltoestellen;

1.3 gevaren ten gevolge van de onderlinge situering van geı̈nstal-
leerde speeltoestellen en andere aanwezige installaties;

1.4 gevaren ten gevolge van gebrekkig beheer en onderhoud;

1.5 gevaren ten gevolge van ingrijpende wijzigingen aan geı̈nstal-
leerde speeltoestellen;

1.6 gevaren ten gevolge van rondslingerend materiaal;

1.7 gevaren ten gevolge van de inplanting van het speelterrein in de
aanwezige verkeerssituatie;

1.8 gevaren ten gevolge van de aanwezige afschermingen;

1.9 gevaren ten gevolge van de aanwezige hoogteverschillen;

1.10 gevaren ten gevolge van de aanwezige groenvoorziening;

1.11 gevaren ten gevolge van het aanwezige straatmeubilair;

1.12 gevaren ten gevolge van onvoldoende natuurlijke of kunstma-
tige omgevingsverlichting;

1.13 gevaren ten gevolge van de natuurlijke omgeving;

1.14 gevaren ten gevolge van een gebrek aan informatie van de
toezichthoudende volwassenen met betrekking tot de risico’s;

1.15 gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid van het speelterrein
zelf en de bereikbaarheid ervan, rekening houdend met de vereisten in
geval van defecten, noodsituaties en evacuaties;

1.16 gevaren ten gevolge van de onmogelijkheid om persoonlijke
beschermingsmiddelen te verkrijgen;

1.17 gevaren ten gevolge van de beperkte vaardigheden van de
gebruikers;

1.18 gevaren ten gevolge van vandalisme;

1.19 gevaren ten gevolge van biologische contaminatie.

2° Bij het ontwerp, vervaardiging, plaatsen, opstellen, opbouwen en
uitbaten van speeltoestellen in acht te nemen gevaarsaspecten, voor
zover van toepassing :

2.1 gevaren ten gevolge van onvoldoende draagkracht van het
toestel, rekening houdend met de sterkte, de stijfheid en de vervor-
mingscapaciteit van de gebruikte materialen;

2.2 gevaren ten gevolge van het verlies van evenwicht van het toestel,
rekening houdend met de ondersteuning van het toestel, de onder-
grond en de verankering van het toestel hierin, alsmede mogelijke
belastingen van het toestel;

2.3 gevaren ten gevolge van het gebruik van het toestel, waaronder
snijden, beklemming, afklemming, verstikking, wurging, verdrinking,
botsen en overbelasting van het lichaam;

2.4 gevaren ten gevolge van het vallen van de gebruikers, rekening
houdend met de schokdempende eigenschappen van de ondergrond en
de bodemafwerking;

2.5 gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid van het toestel,
hierbij inbegrepen de bereikbaarheid in geval van defecten, noodsitua-
ties en evacuaties;

2.6 gevaren ten gevolge van mogelijke interacties van het toestel en
de gebruikers met de omgeving en de omstanders;

2.7 gevaren ten gevolge van het klimaat binnen omsloten ruimten,
waarbij inbegrepen onvoldoende ventilatie en onvoldoende verlich-
ting;

2.8 gevaren ten gevolge van gebrekkige onderhoudsmogelijkheden;

2.9 gevaren ten gevolge van brand;

2.10 gevaren ten gevolge van hinderlijke straling;

2.11 gevaren ten gevolge van foutieve montage;

2.12 gevaren ten gevolge van onvoldoende omgevingsverlichting;

2.13 gevaren ten gevolge van onvoldoende afstand tot andere
toestellen en omgevingselementen;

Annexe

1° Aspects des dangers à prendre en compte lors de l’exploitation des
aires de jeux, si d’application :

1.1 dangers résultant des équipements d’aires de jeux installés;

1.2 dangers résultant de la disposition des équipements d’aires de
jeux installés;

1.3 dangers résultant de la disposition des équipements d’aires de
jeux installés et d’autres installations présentes;

1.4 dangers résultant d’une gestion et d’un entretien déficients;

1.5 dangers résultant de modifications profondes aux équipements
d’aires de jeux installés;

1.6 dangers résultant de matériel délaissé;

1.7 dangers résultant de la situation de l’aire de jeux par rapport aux
voies de communication;

1.8 dangers résultant des clôtures;

1.9 dangers résultant des différences de hauteur;

1.10 dangers résultant de la végétation;

1.11 dangers résultants du mobilier urbain;

1.12 dangers résultant d’un éclairage naturel ou artificiel insuffisant
de l’environnement;

1.13 dangers résultant de l’environnement naturel;

1.14 dangers résultant d’un manque d’information des adultes qui
surveillent, en ce qui concerne les risques;

1.15 dangers résultant de l’accessibilité de l’aire de jeux même et de
sa situation, en tenant compte des nécessités d’accès en cas de panne,
d’état d’urgence et d’évacuation;

1.16 dangers résultant de l’impossibilité d’obtenir des équipements
de protection individuelle;

1.17 dangers résultant de l’aptitude limitée des utilisateurs;

1.18 dangers résultant du vandalisme;

1.19 dangers résultant de contamination biologique.

2° Aspects des dangers à prendre en compte lors de la conception, la
fabrication, le placement, la mise en place, la construction et l’exploi-
tation d’équipements d’aires de jeux, si d’application :

2.1 dangers résultant de la portance insuffisante de l’équipement,
compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de
déformation des matériaux utilisés;

2.2 dangers résultant de la perte d’équilibre de l’équipement, compte
tenu du soutènement de l’équipement, du sol et de la fixation de
l’équipement à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l’équipe-
ment;

2.3 dangers résultant de l’utilisation de l’équipement, parmi lesquels
la coupure, l’étranglement, le coincement, l’étouffement, la strangula-
tion, la noyade, le choc et la surcharge du corps;

2.4 dangers résultant de la chute des utilisateurs, compte tenu des
propriétés d’atténuation à l’impact du sol et de la nature de la surface;

2.5 dangers résultant de l’accessibilité de l’équipement, y compris
l’accessibilité de sa situation en cas de panne, d’état d’urgence et
d’évacuation;

2.6 dangers résultant d’interactions éventuelles de l’équipement et
des utilisateurs avec l’environnement et le public;

2.7 dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y
compris le manque de ventilation et de luminosité;

2.8 dangers résultant de possibilités déficientes d’entretien;

2.9 dangers résultant d’un incendie;

2.10 dangers résultant de rayonnements néfastes;

2.11 dangers résultant d’un mauvais montage;

2.12 dangers résultant de manque d’éclairage de l’environnement;

2.13 dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à
d’autres équipements et éléments environnants;
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2.14 gevaren ten gevolge van onvoldoende mogelijkheden tot
toezicht;

2.15 gevaren ten gevolge van gebrekkig onderhoud en beheer;

2.16 gevaren ten gevolge van ingrijpende wijzigingen aan het toestel;
2.17 gevaren ten gevolge van een gebrek aan informatie aan de

consumenten met betrekking tot de aanwezige risico’s;
2.18 gevaren ten gevolge van onvoldoende kennis, opleiding en

ervaring van het bedienend en toezichthoudend personeel.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 maart 2001
betreffende de uitbating van speelterreinen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Mevr. M. AELVOET

c

[C − 2001/11161]N. 2001 — 1215
28 MAART 2001. — Koninklijk besluit betreffende

de veiligheid van speeltoestellen

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

Gelet op de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van de
consumenten, inzonderheid op artikel 4;

Overwegende dat werd voldaan aan de formaliteiten bepaald in de
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van
22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van
normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij, gewijzigd bij de Richtlijn 98/48/EG
van 20 juli 1998;

Gelet op de aanvraag die op 7 juli 1999 bij de Commissie voor de
Veiligheid van de Consumenten is ingediend en gelet op het feit dat
geen advies is verstrekt binnen de termijn bepaald door de Minister,
overeenkomstig artikel 4 van de wet van 9 februari 1994 betreffende de
veiligheid van de consumenten;

Gelet op het feit dat de Minister van Consumentenzaken de
producenten heeft gehoord op 10 februari 2000;

Gelet op het advies 30.816/1 van de Raad van State, gegeven op
8 februari 2001;

Overwegende dat de normalisatie een belangrijke plaats inneemt bij
de veiligheid der producten en dat de naleving van de normen een
vermoeden van overeenstemming met de algemene veiligheidsverplich-
ting vormt;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

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

1° speeltoestel : een product bestemd voor vermaak of ontspanning,
ontworpen of kennelijk bestemd om te worden gebruikt door personen
die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waarbij
uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens
gebruik wordt gemaakt en bestemd voor collectief gebruik op een
tijdelijk of blijvend speelterrein.

2° de wet : de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van
de consumenten.

Art. 2. § 1. Een speeltoestel mag slechts op de markt worden
gebracht indien wordt voldaan :

1° aan de algemene veiligheidsverplichting bepaald in artikel 2 van
de wet en

2° aan de veiligheidsbeginselen inzake ontwerp en vervaardiging,
opgesomd in de bijlage bij dit besluit.

2.14 dangers résultant d’une possibilité insuffisante de surveillance;

2.15 dangers résultant d’un mauvais entretien et d’une gestion
déficiente;

2.16 dangers résultant de modifications profondes à l’équipement;
2.17 dangers résultant d’un manque d’information aux consomma-

teurs en ce qui concerne les risques;
2.18 dangers résultant du manque de connaissances, de formation et

d’expérience du personnel de service et de surveillance.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2001 relatif à
l’exploitation des aires de jeux.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET

[C − 2001/11161]F. 2001 — 1215
28 MARS 2001. — Arrêté royal relatif à la sécurité

des équipements d’aires de jeux

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

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs,
notamment l’article 4;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE
du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementa-
tions techniques et des règles relatives aux services de la société de
l’information, ont été accomplies, modifiée par la directive 98/48/CE
du 20 juillet 1998;

Vu la demande adressée le 7 juillet 1999 à la Commission de la
Sécurité des Consommateurs et l’absence d’avis dans le délai fixé par le
Ministre, conformément à l’article 4 de la loi du 9 février 1994 relative
à la sécurité des consommateurs;

Vu le fait que la Ministre de la Protection de la consommation a
entendu les producteurs le 10 février 2000;

Vu l’avis 30.816/1 du Conseil d’Etat, donné le 8 février 2001;

Considérant que la normalisation prend une place importante dans la
sécurité des produits et que le respect des normes constituent une
présomption de conformité à l’obligation générale de sécurité;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’enten-
dre par :

1° équipement d’aires de jeux : un produit destiné à l’amusement ou
à la détente, conçu pour ou manifestement destiné à être utilisé par des
personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de dix-huit ans, où
intervient exclusivement la pesanteur ou la force physique de l’être
humain, et destiné à un usage collectif sur une aire de jeux temporaire
ou permanente.

2° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des
consommateurs.

Art. 2. § 1er. Un équipement d’aires de jeux peut uniquement être
mis sur le marché lorsqu’il satisfait :

1° à l’obligation générale de sécurité prévue à l’article 2 de la loi et

2° aux principes de sécurité concernant la conception et la fabrication
qui sont énumérés dans l’annexe du présent arrêté.
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§ 2. Een speeltoestel dat in overeenstemming is met een niet-
verplichte norm waarin een Europese norm of, indien deze bestaat, een
communautaire technische specificatie, is omgezet, die één of meer
veiligheidseisen omvat betreffende de veiligheid van speeltoestellen,
wordt, voor de desbetreffende gevaarsaspecten, vermoed te voldoen
aan de algemene veiligheidsverplichting en/of veiligheidsbeginselen.

Art. 3. Speeltoestellen die niet in overeenstemming zijn met de
bepalingen van dit besluit mogen op jaarbeurzen, exposities en bij
demonstraties worden tentoongesteld en gedemonstreerd, mits op een
zichtbaar bord, in de taal of de talen van het gebied, is aangegeven dat
de betrokken toestellen niet in overeenstemming zijn met dit besluit en
dat zij niet op de markt gebracht of uitgebaat mogen worden voordat ze
door de producent in overeenstemming met de bepalingen van dit
besluit zijn gebracht. Bij deze demonstraties moeten alle passende
veiligheidsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van perso-
nen te waarborgen.

Art. 4. Elk speeltoestel moet zijn voorzien van de volgende, onlos-
makelijk op of in het toestel aangebrachte, onuitwisbare opschriften of
aanduidingen :

— de naam, de naam van de vennootschap of het merk van de
producent;

— het adres van de producent;

— het productiejaar en, indien van toepassing, het typenummer.

Art. 5. De montage- en installatievoorschriften en de relevante
informatie, voorgeschreven door artikel 7, eerste lid, van de wet, dienen
te worden verstrekt door de producent onder de vorm van een
document dat het speeltoestel vergezelt.

Dit document moet ten minste zijn opgesteld in de taal of talen van
het taalgebied waar het speeltoestel op de markt wordt gebracht.

Art. 6. Onze Minister van Consumentenzaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Mevr. M. AELVOET

Bijlage
Bij het ontwerp en de vervaardiging te eerbiedigen veiligheidsbegin-

selen :
1. het speeltoestel dient zodanig te zijn vervaardigd dat het kan

functioneren en kan worden afgesteld en onderhouden zonder dat men
aan gevaren voor de veiligheid blootstaat wanneer deze handelingen
worden voltrokken onder door de fabrikant vastgestelde omstandig-
heden;

2. de getroffen voorzieningen moeten erop gericht zijn elk gevaar
onder de normale of voorzienbare gebruiksomstandigheden gedurende
de te verwachten levensduur van het toestel uit te sluiten;

3. de mate van gevaar die het gebruik van het speeltoestel meebrengt
moet in verhouding staan tot de vaardigheden van de gebruikers. Om
dit beginsel in de praktijk te brengen moet, waar nodig, een minimum-
leeftijd voor de gebruikers van het speeltoestel worden aangegeven;

4. om de meest passende oplossingen te kiezen, moet de fabrikant de
volgende beginselen toepassen in de opgegeven volgorde :

1° de gevaren uitsluiten of zoveel mogelijk beperken door het aspect
veiligheid optimaal te verwerken in het ontwerp en bij de vervaardi-
ging van het toestel;

2° de noodzakelijke beveiligingsvoorzieningen treffen voor gevaren
die niet kunnen worden uitgesloten;

3° de gevaren signaleren die nog aanwezig zijn als gevolg van een
niet volledige doelmatigheid van de getroffen beveiligingsvoorzienin-
gen, aangeven of een bijzondere opleiding is vereist en signaleren dat
bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt;

§ 2. Un équipement d’aires de jeux en conformité avec une norme
non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu’elle
existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou
plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des équipements
d’aires de jeux, est supposé, pour les aspects de dangers y afférents,
satisfaire à l’obligation générale de sécurité et/ou principes de sécurité.

Art. 3. Les équipements d’aires de jeux qui ne sont pas conformes
aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposés et présentés à
l’occasion de foires annuelles, d’expositions et lors de démonstrations à
condition qu’il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les
langue(s) de la région, que les équipements concernés ne sont pas
conformes au présent arrêté et qu’ils ne peuvent être mis sur le marché
ou exploités avant qu’ils n’aient été rendus conformes, par le produc-
teur, aux dispositions du présent arrêté. Lors de ces démonstrations,
toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour
garantir la sécurité des personnes.

Art. 4. Chaque équipement d’aires de jeux doit porter, de manière
non détachable, sur ou dans l’équipement, les inscriptions ou indica-
tions indélébiles suivantes :

— le nom, la dénomination de la société ou la marque du producteur;

— l’adresse du producteur;

— l’année de production et, si d’application, le numéro-type.

Art. 5. Les prescriptions de montage et d’installation et les informa-
tions pertinentes, prescrites à l’article 7, alinéa 1er, de la loi, doivent être
fournies par le producteur sous forme d’un document accompagnant
l’équipement d’aires de jeux.

Ce document doit au moins être rédigé dans la ou les langue(s) de la
région linguistique où l’équipement de jeux est mis sur le marché.

Art. 6. Notre Ministre de la Protection de la consommation est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET

Annexe
Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la

fabrication :
1. l’équipement d’aires de jeux doit être fabriqué de façon à ce qu’il

puisse fonctionner et être reglé et entretenu sans que l’on soit exposé à
des dangers, au point de vue de la sécurité, lorsque ces actes sont
accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant;

2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger dans les
conditions d’utilisation normales ou prévisibles, pendant la durée de
vie escomptée de l’équipement;

3. le degré de danger qu’entraı̂ne l’utilisation de l’équipement d’aires
de jeux doit être en rapport avec l’aptitude des utilisateurs. Afin de
mettre ce principe en pratique, il y a lieu, là où c’est nécessaire, de fixer
un âge minimum pour les utilisateurs de l’équipement d’aires de jeux;

4. pour choisir les solutions les plus adéquates, le fabricant doit
appliquer les principes suivants dans l’ordre indiqué :

1° exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon
optimale l’aspect de sécurité lors de la conception et la fabrication de
l’équipement;

2° prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les dangers ne
pouvant être exclus;

3° informer des dangers résiduels dus à l’efficacité incomplète des
mesures de protection prises, indiquer si une formation particulière est
exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle
doivent être utilisés;
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5. bij het ontwerpen en vervaardigen van een speeltoestel, alsmede
bij de opstelling van de gebruiksaanwijzing, moet de fabrikant niet
alleen uitgaan van een normaal gebruik van het toestel maar tevens van
het redelijkerwijze voorzienbare gebruik daarvan;

6. het speeltoestel dient zodanig te zijn ontworpen dat abnormaal
gebruik, indien gevaarlijk, wordt voorkomen;

7. bij het ontwerpen en vervaardigen van een speeltoestel, alsmede
bij de opstelling van de gebruiksaanwijzing, moet de fabrikant rekening
houden met het specifieke gedrag van kinderen;

8. bij het ontwerpen en vervaardigen van een speeltoestel dient de
fabrikant rekening te houden met de belemmeringen die diegene die
het toestel zal gebruiken kan ondervinden door een noodzakelijk of te
voorzien gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen;

9. het speeltoestel moet worden geleverd met alle speciale uitrustin-
gen en accessoires die essentieel zijn voor het voorkomen van gevaren
bij montage, demontage, transport, afstelling, onderhoud en gebruik;

10. bij het ontwerpen en vervaardigen van een speeltoestel dient de
fabrikant volgende gevaarsaspecten in acht te nemen :

10.1. gevaren ten gevolge van onvoldoende draagkracht van het
toestel, rekening houdend met de sterkte, de stijfheid en de vervor-
mingscapaciteit van de gebruikte materialen;

10.2. gevaren ten gevolge van het verlies van evenwicht van het
toestel, rekening houdend met de ondersteuning van het toestel en de
mogelijke ondergronden, alsmede mogelijke belastingen van het toe-
stel;

10.3. gevaren ten gevolge van het gebruik van het toestel, waaronder
vallen, snijden, beklemming, afklemming, verstikking, wurging, ver-
drinking, botsen en overbelasting van het lichaam;

10.4. gevaren ten gevolge van de toegankelijkheid van het toestel,
hierbij inbegrepen de toegankelijkheid bij defecten en noodsituaties en
de mogelijkheid tot evacuatie;

10.5. gevaren ten gevolge van mogelijke interacties van het toestel en
de gebruikers met :

— de mogelijke omgeving en
— de omstanders;
10.6. gevaren ten gevolge van het klimaat binnen omsloten ruimten,

waarbij inbegrepen onvoldoende ventilatie en onvoldoende verlich-
ting;

10.7. gevaren ten gevolge van gebrekkige onderhoudsmogelijkheden;
10.8. gevaren ten gevolge van brand;
10.9. gevaren ten gevolge van hinderlijke straling;
11. onderdelen en afneembare delen van speeltoestellen die kennelijk

bestemd zijn voor kinderen beneden de 36 maanden, moeten zo groot
zijn dat zij niet kunnen worden ingeslikt en/of ingeademd;

12. speeltoestellen die bestemd zijn om het kind te dragen of
drijvende te houden op water, moeten gelet op het voorgestelde
gebruik van speeltoestellen, zodanig ontworpen en vervaardigd zijn
dat het gevaar voor verlies van het drijfvermogen van het speeltoestel
alsmede van de steun die het aan het kind geeft, zo klein mogelijk is;

13. speeltoestellen dienen samengesteld te zijn uit materialen die :

— ofwel, niet branden onder de directe inwerking van een vlam, een
vonk of enige andere potentiële oorzaak van ontbranding;

— ofwel, moeilijk ontvlambaar zijn (het vuur moet doven zodra de
oorzaak van ontbranding verwijderd is);

— ofwel, indien zij vlam vatten, traag branden, waarbij de vlam zich
langzaam verspreidt;

— ofwel, ongeacht de chemische samenstelling van het speeltoestel,
zodanig zijn behandeld dat het verbrandingsproces wordt vertraagd.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 maart 2001
betreffende de veiligheid van speeltoestellen.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Mevr. M. AELVOET

5. lors de la conception et de la fabrication d’un équipement d’aires
de jeux ainsi que de l’élaboration du mode d’emploi, le fabricant ne doit
pas seulement envisager une utilisation normale de l’équipement mais
aussi une utilisation raisonnablement prévisible;

6. l’équipement d’aires de jeux doit être conçu de façon à éviter une
utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers;

7. lors de la conception et de la fabrication d’un équipement d’aires
de jeux, ainsi que de l’élaboration du mode d’emploi, le fabricant doit
tenir compte du comportement spécifique des enfants;

8. lors de la conception et de la fabrication d’un équipement d’aires
de jeux, le fabricant doit tenir compte des obstacles que celui qui va
utiliser l’équipement peut rencontrer par l’utilisation, nécessaire ou
prévisible, d’équipements de protection individuelle;

9. l’équipement d’aires de jeux doit être livré avec tous les équipe-
ments et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les
dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de
l’entretien et de l’utilisation;

10. lors de la conception et de la fabrication d’un équipement d’aires
de jeux, le fabricant doit prendre en compte les aspects de dangers
suivants :

10.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l’équipement,
compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de
déformation des matériaux utilisés;

10.2. dangers résultant de la perte d’équilibre de l’équipement,
compte tenu du soutènement de l’équipement et des sols possibles,
ainsi que des charges éventuelles de l’équipement;

10.3. dangers résultant de l’utilisation de l’équipement, parmi
lesquels la chute, la coupure, l’étranglement, le coincement, l’étouffe-
ment, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps;

10.4. dangers résultant de l’accessibilité de l’équipement, y compris
l’accessibilité en cas de pannes et d’états d’urgence et la possibilité
d’évacuation;

10.5. dangers résultant d’interactions éventuelles de l’équipement et
des utilisateurs avec :

— l’environnement potentiel et
— le public;
10.6. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y

compris le manque de ventilation et de luminosité;

10.7. dangers résultant de possibilités déficientes d’entretien;
10.8. dangers résultant d’un incendie;
10.9. dangers résultant de rayonnements néfastes;
11. les composants et les parties détachables des équipements d’aires

de jeux manifestement destinés aux enfants de moins de 36 mois
doivent être de dimension suffisante pour ne pas pouvoir être avalés
et/ou inhalés;

12. les équipements d’aires de jeux destinés à porter ou à supporter
l’enfant sur l’eau doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire le
plus possible, compte tenu de l’usage préconisé des équipements
d’aires de jeux, les dangers de perte de la flottabilité de l’équipement
d’aires de jeux et de perte de l’appui donné à l’enfant;

13. les équipements d’aires de jeux doivent être composés de
matériaux qui :

— soit ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une
étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie;

— soit sont difficilement inflammables (la flamme s’éteint dès qu’il
n’y a plus de cause d’incendie);

— soit s’ils s’enflamment, brûlent lentement et présentent une faible
vitesse de propagation de la flamme;

— soit sont traités, quelle que soit la composition chimique de
l’équipement d’aires de jeux, de manière à retarder le processus de
combustion.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 mars 2001, relatif à la
sécurité des équipements d’aires de jeux.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
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MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[C − 2001/16124]N. 2001 — 1216

2 APRIL 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 21 maart 1986 betreffende de toekenning van toelagen
om het houden van land- of tuinbouwbedrijfseconomische boek-
houdingen aan te moedigen en de ontwikkeling van bedrijflei-
dingsgroepen te bevorderen

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

Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouw-
fonds, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 950/97 van de Raad van
20 mei 1997 betreffende de verbetering van de doeltreffendheid van de
landbouwstructuur;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1257/1999 van de Raad van
17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Euro-
pees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot
wijziging en intrekking van een aantal verordeningen;

Gelet op de beschikking nr. C(2000) 2967 van de Commissie van
6 oktober 2000, tot goedkeuring van het programmeringsdocument
voor plattelandsontwikkeling voor het Federale België met betrekking
tot de programmerings-periode 2000-2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de
toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfs-
economische boekhoudingen aan te moedigen en de ontwikkeling van
bedrijfsleidingsgroepen te bevorderen, gewijzigd door het koninklijk
besluit van 4 september 1996;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
14 november 2000;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting van
30 januari 2001;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

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 bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit
dat zonder verwijl de nodige maatregelen dienen genomen te worden
teneinde de bovenvermelde Verordening (EG) nr. 1257/1999 uit te
voeren;

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Midden-
stand,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 maart 1986 betreffende de
toekenning van toelagen om het houden van land- of tuinbouwbedrijfs-
economische boekhoudingen aan te moedigen en de ontwikkeling van
bedrijfsleidingsgroepen te bevorderen, wordt een artikel 3bis toege-
voegd, luidend als volgt :

« Art. 3bis. De aanvragen voor de toelage voor het houden van een
land- of tuinbouwbedrijfs-economische boekhouding vanaf een boek-
jaar beginnend na 31 december 1999 zijn niet ontvankelijk. »

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

Art. 3. Onze Minister van Landbouw en Middenstand is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Landbouw en Middenstand,
J. GABRIELS

MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

[C − 2001/16124]F. 2001 — 1216

2 AVRIL 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 mars 1986
relatif à l’octroi de subventions pour encourager la tenue de
comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le
développement de groupes de gestion

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

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un Fonds agricole, modifiée en
dernier lieu par la loi du 27 mai 1999;

Vu le règlement (CE) n˚ 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant
l’amélioration de l’efficacité des structures de l’agriculture;

Vu le règlement (CE) n˚ 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements;

Vu la décision n˚ C(2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000,
portant approbation du document de programmation en matière de
développement rural pour la Belgique fédérale couvrant la période de
programmation 2000-2006;

Vu l’arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l’octroi de subventions pour
encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles
et favoriser le développement de groupes de gestion, modifié par
l’arrêté royal du 4 septembre 1996;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2000;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget du 30 janvier 2001;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

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, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent
être prises sans retard afin d’exécuter le règlement (CE) n˚ 1257/1999
visé ci-dessus;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Agriculture et des Classes
moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l’octroi de
subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion
agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de
gestion, un article 3bis est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 3bis. Les demandes de subvention pour la tenue d’une
comptabilité de gestion agricole ou horticole à partir d’un exercice
comptable commençant après le 31 décembre 1999 ne sont pas
recevables. »

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

Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
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[C − 2001/16126]N. 2001 — 1217

28 MAART 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende invoering van
een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten gevolge
van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de Verorde-
ning (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot instelling
van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatregelen
in de landbouw

De Minister van Landbouw en Middenstand,

Gelet op de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een landbouw-
fonds, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999;

Gelet op de organieke wet van 27 december 1990 houdende de
oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd door de wet van 24 decem-
ber 1993;

Gelet op de Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van
30 juni 1992 tot instelling van een communautaire steunregeling voor
bosbouwmaatregelen in de landbouw;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1257/99 van de Raad van
17 mei 1999 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Euro-
pees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) en tot
wijziging en intrekking van een aantal verordeningen;

Gelet op de beschikking nr. C(2000) 2967 van de Commissie van
6 oktober 2000, tot goedkeuring van het programmeringsdocument
voor plattelandsontwikkeling voor het Federale België met betrekking
tot de programmeringsperiode 2000-2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 1955 houdende
opdracht aan de Minister van Landbouw van de bevoegdheid om het
bedrag en de voorwaarden van de bijdrage van het landbouwfonds te
bepalen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende
invoering van een premie ter compensatie van inkomensverliezen ten
gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de
Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot
instelling van een communautaire steunregeling voor bosbouwmaatre-
gelen in de landbouw;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
14 november 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van
30 januari 2001;

Gelet op het overleg met de Gewestregeringen;

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 bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit
dat zonder verwijl de nodige maatregelen dienen genomen te worden
teneinde de bovenvermelde Verordening (EG) nr. 1257/1999 uit te
voeren,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 17 oktober 1995 houdende
invoering van een premie ter compensatie van inkomens-verliezen ten
gevolge van bebossing van landbouwgrond in uitvoering van de
Verordening (EEG) nr. 2080/92 van de Raad van 30 juni 1992 tot
instelling van een communautaire steunregeling voor bos-
bouwmaatregelen in de landbouw wordt een artikel 6bis toegevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 6bis. De premieaanvragen ingediend na 31 december 1999 zijn
niet ontvankelijk. »

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

Brussel, 28 maart 2001.

J. GABRIELS

[C − 2001/16126]F. 2001 — 1217

28 MARS 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte
de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en
application du règlement (CEE) n˚ 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992
instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestiè-
res en agriculture

Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 29 juillet 1955 créant un fonds agricole, modifiée en
dernier lieu par la loi du 27 mai 1999;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds
budgétaires, modifiée par la loi du 24 décembre 1993;

Vu le règlement (CEE) n˚ 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992
instituant un régime communautaire d’aides aux mesures forestières en
agriculture;

Vu le règlement (CE) n˚ 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999
concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen
d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
certains règlements;

Vu la décision n˚ C(2000) 2967 de la Commission du 6 octobre 2000,
portant approbation du document de programmation en matière de
développement rural pour la Belgique fédérale couvrant la période de
programmation 2000-2006;

Vu l’arrêté royal du 1er septembre 1955 déléguant au Ministre de
l’Agriculture le pouvoir de fixer le montant et les conditions des
interventions du fonds agricole;

Vu l’arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime
destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des
surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n˚ 2080/92 du
Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d’aides
aux mesures forestières en agriculture;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 30 janvier 2001;

Vu la concertation avec les gouvernements des Régions;

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, motivée par le fait que les mesures nécessaires doivent
être prises sans retard afin d’exécuter le Règlement (CE) n˚ 1257/1999
visé ci-dessus,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrête ministériel du 17 octobre 1995 instaurant
une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du
boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE)
n˚ 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime commu-
nautaire d’aides aux mesures forestières en agriculture, un article 6bis
est inséré, rédigé comme suit :

« Art. 6bis. Les demandes de la prime introduites après le 31 décem-
bre 1999 ne sont pas recevables. »

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

Bruxelles, le 28 mars 2001.

J. GABRIELS
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MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[C − 2000/12902]N. 2001 — 1218
23 NOVEMBER 2000. — Koninklijk besluit waarbij algemeen

verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van
de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen
van de bloementeelt (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbe-
drijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de
loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewerk-
gesteld in de ondernemingen van de bloementeelt.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2000.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999

Loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters tewerk-
gesteld in de ondernemingen van de bloementeelt (Overeenkomst
geregistreerd op 9 juli 1999 onder het nummer 51377/CO/145)
I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werklieden en werksters en hun werkgevers, van de onderne-
mingen in de bloementeelt, welke ressorteren onder het Paritair Comité
voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van het seizoens- en
gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis 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.

II. Loon- en arbeidsvoorwaarden

A. Beroepenindeling

Art. 2. De beroepenindeling van de werklieden en werksters bedoeld
in artikel 1 wordt als volgt vastgesteld :

1. Geschoolden : worden als geschoolden beschouwd :

a) de houders van het einddiploma van het lager middelbaar
tuinbouwonderwijs (A3) die ten minste drie jaar praktijk hebben in een
bloementeeltbedrijf;

b) de houders van het diploma van tuinbouwtechnicus, afgeleverd
door een inrichting van het hoger middelbaar tuinbouwonderwijs (A2);

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[C − 2000/12902]F. 2001 — 1218
23 NOVEMBRE 2000. — Arrêté royal rendant obligatoire la conven-

tion collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières
occupés dans les entreprises de floriculture (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de
salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les
entreprises de floriculture.

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

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés
dans les entreprises de floriculture (Convention enregistrée le
9 juillet 1999 sous le numéro 51377/CO/145)
I. Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des entreprises de
floriculture, qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, à l’exception du personnel saisonnier et occa-
sionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novem-
bre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

II. Conditions de salaires et de travail

A. Classification professionnelle

Art. 2. La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières
visés à l’article 1er est établie comme suit :

1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés :

a) les porteurs du diplôme de fin d’études de l’enseignement moyen
horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique
dans une entreprise de floriculture;

b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par une
institution d’enseignement moyen horticole du degré supérieur (A2);
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c) zij die algemene kennis hebben van de teelt van drie verschillende
plantenspecialiteiten, dat wil zeggen bloembollen, azalea’s en andere
groene planten en die op aanduiding van de werkgever, alle bewerkin-
gen van ten minste één dezer drie plantenspecialiteiten kunnen
uitvoeren;

d) de houders van het brevet afgeleverd na voleindiging van een
leerovereenkomst en die tenminste drie jaar praktijk hebben in een
bloementeeltbedrijf.

Worden in de bloementeelt derhalve als geschoolden aanzien en
gerangschikt onder c) zij die er werken aan het kweken, het verzorgen
en het behandelen van de planten en die hiertoe speciale kennis
bezitten. Onder speciale kennis wordt verstaan, zelfstandig en zonder
technische voorlichting grond kunnen voorbereiden, stekken, zaaien,
griffelen, enten, oppotten en verpotten, uitplanten, bemesten, begieten,
inpakken, serres onderhouden, ziekten en insecten bestrijden. De
algemene kennis van de teelt der drie bovengenoemde plantenspecia-
liteiten is niet vereist in de bedrijven die zich uitsluitend met één dezer
drie specialiteiten bezighouden.

2. Halfgeschoolden : worden als halfgeschoolden aanzien :

a) zij die ten minste de helft van de hoger opgesomde behandelingen
kunnen verrichten, hetzij voor één of meerdere plantenteelten en die, na
technische voorlichting verder zelfstandig kunnen voortwerken met
voldoende snelheid en degelijkheid;

b) de houders van het einddiploma van het lager middelbaar
tuinbouwonderwijs (A3), die minder dan drie jaar praktijk hebben in de
bloementeelt.

3) Ongeschoolden

B. Lonen

Art. 3. De minimumuurlonen van de werklieden en werksters van
20 jaar en ouder worden voor een wekelijkse arbeidsduur van veertig
uren, als volgt vastgesteld :

op 1 januari 1999

Ongeschoolden : 276,70 BEF

Halfgeschoolden : 287,90 BEF

Geschoolden : 302,25 BEF

Art. 4. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen wor-
den verhoogd met 3 BEF per uur op 1 oktober 1999 en 3 BEF per uur op
1 oktober 2000.

Deze conventionele loonsverhogingen worden berekend vóór de
indexering.

Art. 5. Op 1 januari 2000 worden de lonen omgezet naar een
wekelijkse arbeidsduur van 39 uren. Hierdoor worden de minimumlo-
nen en de werkelijk betaalde lonen op die datum verhoogd met
2,56 pct. vóór de indexering.

Art. 6. De minimumuurlonen van de jongere werklieden en werk-
sters worden als volgt vastgesteld :

21 jaar/100 pct.

20 jaar/100 pct.

19 jaar/95 pct.

18 jaar/85 pct.

17 jaar/70 pct.

16 jaar/60 pct.

15 jaar/50 pct.

van het uurloon van de werklieden en werksters van 20 jaar en ouder
van dezelfde categorie.

Art. 7. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen wor-
den gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeen-
komstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 maart 1995 gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 22 december 1995, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
7 maart 1996.

c) ceux qui ont une connaissance générale de la culture des
trois différentes spécialités de plantes, c’est-à-dire bulbes, azalées et
autres plantes vertes et qui, sur désignation de l’employeur peuvent
effectuer toutes opérations d’au moins une de ces trois spécialités de
plantes;

d) les porteurs du brevet délivré à l’issue d’un contrat d’apprentis-
sage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise
de floriculture.

Sont donc considérés comme qualifiés et rangés sous c) dans la
floriculture, ceux qui travaillent à la culture, à l’entretien et à la
manipulation des plantes et qui possèdent une connaissance spéciale
appropriée. Il faut entendre par connaissance spéciale, pouvoir indé-
pendamment et sans instruction techniques, préparer le sol, bouturer,
semer, greffer, écussonner, empoter et rempoter, déplanter, fumer,
arroser, emballer, entretenir les serres, combattre des maladies et
insectes. La connaissance générale de la culture des trois spécialités de
plantes citées ci-dessus n’est pas requise dans les entreprises s’occupant
uniquement d’une de ces trois spécialités.

2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés :

a) ceux qui peuvent effectuer la moitié au moins des opérations
susmentionnées soit, pour une ou plusieurs cultures de plantes et qui,
après instruction technique, peuvent indépendamment poursuivre le
travail avec rapidité et de façon satisfaisante;

b) les porteurs du diplôme de fin d’études de l’enseignement moyen
horticole du degré inférieur (A3), qui comptent moins de trois ans de
pratique dans la floriculture.

3. Non-qualifiés

B. Salaires

Art. 3. Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières de
20 ans et plus sont fixés comme suit sur base d’une durée hebdoma-
daire de travail de quarante heures :

au 1er janvier 1999

Non-qualifiés : 276,70 BEF

Semi-qualifiés : 287,90 BEF

Qualifiés : 302,25 BEF

Art. 4. Ces salaires horaires minimums et les salaires effectivement
payés sont augmentés de 3 BEF de l’heure au 1er octobre 1999 et de
3 BEF de l’heure au 1er octobre 2000.

Ces augmentations salariales conventionnelles sont calculées avant
l’indexation.

Art. 5. Au 1er janvier 2000, les salaires sont adaptés à une durée
hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires
minimums et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 p.c.
avant l’indexation, à cette date.

Art. 6. Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et
ouvrières sont fixés comme suit :

21 ans/100 p.c.

20 ans/100 p.c.

19 ans/95 p.c.

18 ans/85 p.c.

17 ans/70 p.c.

16 ans/60 pc.

15 ans/50 p.c.

du salaire horaire des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus de la
même catégorie.

Art. 7. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement
payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformé-
ment aux dispositions de la convention collective de travail du
6 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, concernant la liaison des salaires à l’indice des
prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du
22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.
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III. Bijzondere bepalingen

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van
4 april 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf,
tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden
en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt,
algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 31 maart 1992
en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1992.

IV. Geldigheid

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 1999 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een
opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post
aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
23 november 2000.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

c

[C − 2000/12974]N. 2001 — 1219
7 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouw-
bedrijf, betreffende de vaststelling van het bedrag, de toekennings-
voorwaarden en de uitkeringsmodaliteiten van aanvullende sociale
voordelen ten laste van het ″Sociaal Fonds voor de inplanting en
het onderhoud van parken en tuinen″ (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1976,
gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot oprichting
van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn
statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
7 oktober 1976, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbe-
drijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage
overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de
vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitke-
ringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het
″Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en
tuinen″.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 7 oktober 1976, Belgisch Staatsblad van

22 oktober 1976.

III. Dispositions spéciales

Art. 8. La présente convention collective de travail remplace celle du
4 avril 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des
ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de floriculture,
rendue obligatoire par l’arrêté royal du 31 mars 1992, publié au
Moniteur belge du 4 août 1992.

IV. Validité

Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 23 novembre 2000.

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

[C − 2000/12974]F. 2001 — 1219
7 JANVIER 2001. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la
fixation du montant, des conditions d’octroi et des modalités de
liquidation d’avantages sociaux complémentaires à charge du
″Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jar-
dins″ (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein
de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un
fonds de sécurité d’existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par
arrêté royal du 7 octobre 1976, notamment l’article 13;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la fixation du
montant, des conditions d’octroi et des modalités de liquidation
d’avantages sociaux complémentaires à charge du ″Fonds social pour
l’implantation et l’entretien de parcs et jardins″.

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

Donné à Bruxelles, le 7 javier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Note

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 octobre 1976, Moniteur belge du 22 octobre 1976.
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Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999

Vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitke-
ringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van
het ″Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken
en tuinen″ (Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999 onder het
nummer 51371/CO/145)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen
die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en
waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden
van parken en tuinen.

Art. 2. Bij toepassing van artikel 13 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van 23 juni 1976, gesloten in het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid
en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 7 oktober 1976, bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad van 22 oktober 1976, worden, ten laste van het fonds, de
volgende sociale voordelen toegekend :

1. een getrouwheidspremie;

2. een aanvullende werkloosheidsvergoeding;

3. een vergoeding voor gereedschap;

4. een syndicale premie;

5. tussenkomst bij brugpensioen;

6. een vergoeding bij langdurige ziekte.

HOOFDSTUK I. — Getrouwheidspremie

Art. 3. Een getrouwheidspremie wordt toegekend aan de werklieden
tijdens het refertejaar tewerkgesteld in de ondernemingen voor het
inplanten en onderhouden van parken en tuinen welke ressorteren
onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Art. 4. Deze premie wordt als volgt vastgesteld :

— van 0 tot 5 opeenvolgende jaren dienst in de sector : 6,00 pct.;

— van 5 tot 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector : 7,00 pct.;

— meer dan 15 opeenvolgende jaren dienst in de sector : 8,50 pct.,

en dit van het brutoloon verdiend voor de in de sector tijdens het
refertejaar gewerkte dagen.

Met ″refertejaar″ wordt bedoeld de periode van 1 juli van het vorig
jaar tot 30 juni van het jaar waarin de premie uitbetaald wordt.

De vaststelling van de anciënniteit geschiedt op 30 juni van het
refertejaar waarvoor de premie is verschuldigd.

Een werkman wordt geacht twee opeenvolgende jaren dienst in de
sector te tellen indien hij tijdens twee opeenvolgende refertejaren
prestaties heeft geleverd voor een onderneming voor het inplanten en
onderhouden van parken en tuinen welke ressorteren onder het Paritair
Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Art. 5. De getrouwheidspremie wordt aan alle rechthebbenden
betaald tussen 10 en 15 december volgend op het refertejaar waarop zij
betrekking heeft.

Art. 6. Genieten eveneens de getrouwheidspremie volgens de
modaliteiten van artikel 3 :

— de werklieden die in de loop van het refertejaar worden
gepensioneerd of met brugpensioen worden gesteld;

— de rechtverkrijgenden van de werklieden die in de loop van het
refertejaar zijn overleden;

— de werklieden wier arbeidsovereenkomst in de loop van het
refertejaar wordt beëindigd door de werkgever (middels gewone
opzegging of vergoeding), in onderling overleg of ingevolge over-
macht;

— de werklieden verbonden met een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur of voor een welomschreven werk die een einde neemt in
de loop van het refertejaar;

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Fixation du montant, des conditions d’octroi et des modalités de
liquidation d’avantages sociaux complémentaires à charge du ″Fonds
social pour l’implantation et l’entretien de parcs et jardins″ (Conven-
tion enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51371/CO/145)

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortis-
sant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont
l’activité principale consiste en l’implantation et l’entretien de parcs et
jardins.

Art. 2. En application de l’article 13 de la convention collective de
travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour
les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d’existence et
fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976,
publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les avantages sociaux
complémentaires suivants sont octroyés à charge du fonds :

1. une prime de fidélité;

2. une allocation complémentaire de chômage;

3. une indemnité d’outillage;

4. une prime syndicale;

5. intervention en cas de prépension;

6. une allocation en cas de maladie de longue durée.

CHAPITRE Ier. — Prime de fidélité

Art. 3. Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés
pendant l’année de référence dans les entreprises d’implantation et
d’entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles.

Art. 4. Cette prime est fixée comme suit :

— de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.;

— de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.;

— plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c.,

et ceci du salaire brut gagné pour les jours travaillés dans le secteur
au cours de l’année de référence.

Par ″année de référence″ il est entendu, la période du 1er juillet de
l’année précédente au 30 juin de l’année dans laquelle la prime est
payée.

La fixation de l’ancienneté se fait au 30 juin de l’année de référence
pour laquelle la prime est due.

Un ouvrier est censé avoir deux ans de service consécutifs dans le
secteur, s’il a fourni des prestations pour une entreprise d’implantation
et d’entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire
pour les entreprises horticoles pendant deux années de référence
consécutives.

Art. 5. La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre le
10 et le 15 décembre consécutif à l’année de référence y afférente.

Art. 6. Bénéficient également de la prime de fidélité selon les
modalités prévues à l’article 3 :

— les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de
l’année de référence;

— les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l’année de
référence;

— les ouvriers dont le contrat de travail est terminé par l’employeur
(moyennant préavis ordinaire ou indemnité), de commun accord ou par
suite de force majeure;

— les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un
travail défini qui prend fin au cours de l’année de référence;
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— de werklieden die in de loop van het refertejaar zelf ontslag nemen
maar in de loop van datzelfde refertejaar opnieuw in dienst treden bij
een onderneming voor het inplanten en onderhouden van parken en
tuinen.

Art. 7. Genieten bijgevolg niet de getrouwheidspremie, de werklie-
den :

— die in de loop van het refertejaar zelf ontslag nemen en in de loop
van datzelfde refertejaar niet opnieuw in dienst treden bij een
onderneming voor het inplanten en onderhouden van parken en
tuinen;

— die ontslagen worden om dringende reden in de loop van het
refertejaar.

Art. 8. Onverminderd de bepalingen van deze collectieve arbeids-
overeenkomst, blijven de bijkomende voordelen voorzien bij particu-
liere akkoorden gesloten op het vlak van de onderneming, behouden.

HOOFDSTUK II. — Aanvullende werkloosheidsuitkering
Art. 9. Er wordt aan de werklieden met zes maanden dienst, ongeacht

hun leeftijd, een dagelijkse aanvullende werkloosheidsuitkering toege-
kend wanneer zij werkloos worden gesteld ten gevolge van slechte
weersomstandigheden, volgens de hiernavermelde modaliteiten.

Art. 10. Voor 1999 en de volgende jaren blijft het maximum aantal te
vergoeden dagen vastgesteld op 40 per kalenderjaar.

Art. 11. Het bedrag van de dagelijkse aanvullende werkloosheidsuit-
kering blijft eveneens vastgesteld op 250 BEF.

HOOFDSTUK III. — Vergoeding voor gereedschap
Art. 12. De vergoeding voor slijtage aan gereedschap uitgekeerd aan

de werklieden blijft voor het jaar 1999 en volgende jaren vastgesteld op
7 BEF per bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven
arbeidsdag tijdens het refertejaar en zonder dat de vergoeding een
bedrag van 1 800 BEF mag overschrijden.

De periode van 1 juli van het vorig jaar tot 30 juni van het jaar waarop
de vergoeding betrekking heeft wordt beschouwd als ″refertejaar″.

HOOFDSTUK IV. — Syndicale premie
Art. 13. Aan de werklieden die lid zijn van één van de representatieve

interprofessionele werknemersorganisaties, vertegenwoordigd in het
Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, wordt een syndicale premie
uitgekeerd ten belope van :

— 15 BEF per gewerkte dag tijdens het refertejaar 1998-1999 met een
maximum van 3 750 BEF;

— 16 BEF per gewerkte dag tijdens het refertejaar 1999-2000 en
volgende refertejaren met een maximum van 4 000 BEF.

Art. 14. De syndicale premie wordt uitbetaald in de loop van de
maand december.

Art. 15. De premie wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten
als die bepaald in artikel 5 en 6 van deze collectieve arbeidsovereen-
komst.

Art. 16. Worden voor het toekennen van de syndicale premie als
arbeidsdagen aanzien :

— de effectief gepresteerde arbeidsdagen;
— de gelijkgestelde dagen overeenkomstig de bepalingen voorzien in

de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders.

HOOFDSTUK V. — Tussenkomst bij brugpensioen
Art. 17. Aan de werkgevers wordt de aanvullende vergoeding bij

conventioneel brugpensioen, met inbegrip van de bijzondere maande-
lijkse werkgeversbijdrage, geheel of gedeeltelijk terugbetaald.

a) Voor de bruggepensioneerde die voor 1 januari 1995 in kennis
werd gesteld van zijn ontslag, bedraagt die tussenkomst maximaal
3 500 BEF per maand.

b) Voor de bruggepensioneerde die na 1 januari 1995 in kennis wordt
gesteld van zijn ontslag, bedraagt die tussenkomst maximaal 7 000 BEF
per maand. Alleen de werkgevers wier bruggepensioneerde werkne-
mers gedurende de twee jaren voorafgaand aan hun brugpensioen
onafgebroken door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden geweest
met een werkgever die onder het Paritair Comité voor het tuinbouw-
bedrijf ressorteert, kunnen genieten van deze tussenkomst. Deze
tussenkomst wordt berekend op basis van het gemiddelde van de lonen
die de werknemer heeft ontvangen gedurende de twaalf maanden
voorafgaand aan zijn brugpensioen.

— les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l’année de
référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en
service dans une entreprise d’implantation et d’entretien de parcs et
jardins.

Art. 7. Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers :

— qui démissionnent eux-mêmes au cours de l’année de référence et
qui au cours de cette même année de référence n’entrent pas de
nouveau en service dans une entreprise d’implantation et d’entretien
de parcs et jardins;

— qui sont licenciés pour motif grave au cours de l’année de
référence.

Art. 8. Sans préjudice des dispositions de la présente convention
collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des
accords particuliers conclus au niveau des entreprises, sont maintenus.

CHAPITRE II. — Allocation complémentaire de chômage
Art. 9. Une allocation complémentaire quotidienne de chômage est

octroyée aux ouvriers qui ont une ancienneté de six mois, quel que soit
leur âge, lorsqu’ils sont mis au chômage par suite d’intempéries,
suivant les modalités mentionnées ci-après.

Art. 10. Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par
année civile pour 1999 et les années suivantes.

Art. 11. Le montant de l’allocation complémentaire quotidienne de
chômage reste également fixé à 250 BEF.

CHAPITRE III. — Indemnité d’outillage
Art. 12. L’indemnité pour usure d’outils versée aux ouvriers, pour

l’année 1999 et les années suivantes, reste fixée à 7 BEF par journée de
travail déclarée à l’Office national de sécurité sociale au cours de l’année
de référence et sans que l’indemnité puisse dépasser un montant de
1 800 BEF.

La période du 1er juillet de l’année précédente au 30 juin de l’année
à laquelle l’indemnité se rapporte est considérée comme ″année de
référence″.

CHAPITRE IV. — Prime syndicale
Art. 13. Une prime syndicale est octroyée aux ouvriers qui sont

membres d’une des organisations interprofessionnelles représentatives
de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles à raison de :

— 15 BEF par jour travaillé pendant l’année de référence 1998-1999
avec un maximum de 3 750 BEF;

— 16 BEF par jour travaillé pendant l’année de référence 1999-2000 et
années de référence suivantes avec un maximum de 4 000 BEF;

Art. 14. La prime syndicale est payée dans le courant du mois de
décembre.

Art. 15. La prime est octroyée selon les mêmes modalités que celles
fixées à l’article 5 et 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 16. Sont considérés, pour l’octroi de la prime syndicale, comme
jours de travail :

— les jours de travail effectivement prestés;
— les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la

législation relative aux vacances annuelles des travailleurs.

CHAPITRE V. — Intervention en cas de prépension
Art. 17. L’indemnité complémentaire en cas de prépension conven-

tionnelle, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de
l’employeur, est partiellement ou complètement remboursée aux
employeurs.

a) Pour le prépensionné auquel le congé a été notifié avant le
1er janvier 1995, cette intervention s’élève à maximum 3 500 BEF par
mois.

b) Pour le prépensionné auquel le congé est notifié après le
1er janvier 1995, cette intervention s’élève à maximum 7 000 BEF par
mois. Seuls les employeurs auxquels les travailleurs prépensionnés ont
été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur
prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles pourront bénéfi-
cier de cette intervention. Cette intervention sera calculée sur base de la
moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les
douze mois précédant sa prépension.
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HOOFDSTUK VI. — Vergoeding bij langdurige ziekte
Art. 18. Er wordt aan de werklieden, met minimum vijf jaren dienst,

een vergoeding toegekend, na vier maanden ononderbroken ziekte.
Art. 19. De vergoeding van 200 BEF per dag bij langdurige ziekte

wordt betaald vanaf de eerste dag van de vijfde maand ziekte, voor een
maximale periode van :

— 13 weken (zes dagen per week) bij 5 tot 10 jaren dienst in de sector;

— 26 weken (zes dagen per week) bij 10 of meer jaren dienst in de
sector.

HOOFDSTUK VII. — Eindbepalingen
Art. 20. De uitkeringsmodaliteiten van de aanvullende sociale

voordelen vastgesteld bij deze collectieve arbeidsovereenkomst worden
bepaald door de raad van beheer van het fonds.

Art. 21. Alle bijzondere gevallen welke bij toepassing van deze
collectieve arbeidsovereenkomst voorkomen, kunnen worden voorge-
legd aan de raad van beheer van het fonds.

HOOFDSTUK VIII. — Geldigheid
Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van

7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot
vaststelling van het bedrag, de toekenningsvoorwaarden en de uitke-
ringsmodaliteiten van aanvullende sociale voordelen ten laste van het
Sociaal Fonds voor de inplanting en het onderhoud van parken en
tuinen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
19 oktober 1998, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 decem-
ber 1998.

Art. 23. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen, mits een
opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post
aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
7 januari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

c

[C − 2000/12949]N. 2001 — 1220
8 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouw-
bedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor
de werklieden en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen
voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbe-
drijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bij-
lage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststel-
ling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en
werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten en
onderhouden van parken en tuinen.

CHAPITRE VI. — Allocation en cas de maladie de longue durée
Art. 18. Il est octroyé aux travailleurs ayant au moins cinq ans de service

une indemnité après une maladie de quatre mois ininterrompus.
Art. 19. L’indemnité de 200 BEF par jour en cas de maladie de longue

durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie
pour une période maximale de :

— 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de
service dans le secteur;

— 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de
service ou plus dans le secteur.

CHAPITRE VII. — Dispositions finales
Art. 20. Les modalités de liquidation des avantages sociaux complé-

mentaires fixés par la présente convention collective de travail sont
déterminées par le conseil d’administration du fonds.

Art. 21. Tous les cas particuliers résultant de l’application de la
présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil
d’administration du fonds.

CHAPITRE VIII. — Validité
Art. 22. La présente convention collective de travail remplace celle du

7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d’octroi et les
modalités de liquidation d’avantages sociaux complémentaires à
charge du Fonds social pour l’implantation et l’entretien de parcs et
jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 octobre 1998, publié
au Moniteur belge du 29 décembre 1998.

Art. 23. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 7 janvier 2001.

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

[C − 2000/12949]F. 2001 — 1220
8 JANVIER 2001. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les
conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières
occupés dans les entreprises d’implantation et d’entretien de parcs
et jardins (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaires
et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises
d’implantation et d’entretien de parcs et jardins.
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Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999

Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden
en werksters, tewerkgesteld in de ondernemingen voor het inplanten
en onderhouden van parken en tuinen (Overeenkomst geregistreerd
op 9 juli 1999 onder het nummer 51369/CO/145)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

de werkgevers en de werklieden en werksters van de ondernemingen
die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en
waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden
van parken en tuinen.

HOOFDSTUK II. — Beroepenclassificatie
Art. 2. De beroepenclassificatie van de werklieden wordt vastgesteld

als volgt :
1. Ongeschoolden. Worden als ongeschoolden aangezien :
a) de hulpwerklieden, de ongeschoolde werklieden die niet zelfstan-

dig kunnen werken;
b) de werklieden die niet zijn begrepen in een van de ondervermelde

categorieën.
2. Halfgeschoolden. Worden als halfgeschoolden aangezien :
a) de werklieden die, na technische aanwijzingen, ten minste de helft

van de verrichtingen van de geschoolden, op één na, normaal,
zelfstandig en degelijk kunnen uitvoeren;

b) de houders van het brevet afgeleverd na voleindiging van een
leerovereenkomst ″tuinaanleg″;

c) de grondwerkers.

3. Geschoolden. Worden als geschoolden aangezien :

a) de werklieden, houders van het einddiploma van het lager
middelbaar tuinbouwonderwijs (A3), die ten minste drie jaar praktijk
hebben in één of meer ondernemingen voor het inplanten en onder-
houden van parken en tuinen;

b) de werklieden, houders van het diploma van tuinbouwtechnicus
afgeleverd door een instelling van het hoger middelbaar tuinbouwon-
derwijs (A2), die ten minste twee jaar praktijk hebben in één of meer
ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en
tuinen;

c) de werklieden, houders van het brevet afgeleverd na voleindiging
van een leerovereenkomst ″tuinaanleg″ en die ten minste drie jaar
praktijk hebben in één of meer ondernemingen voor het inplanten en
onderhouden van parken en tuinen;

d) de werklieden die de volgende voorwaarden vervullen :

— gedurende ten minste drie jaar in één of meer ondernemingen
voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen hebben
gewerkt;

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

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Fixation des conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières
occupés dans les entreprises d’implantation et d’entretien de parcs et
jardins (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le
numéro 51369/CO/145)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application
Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortis-
sant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont
l’activité principale consiste en l’implantation et l’entretien de parcs et
jardins.

CHAPITRE II. — Classification professionnelle
Art. 2. La classification professionnelle des ouvriers s’établit comme

suit :
1. Non-qualifiés. Sont considérés comme non-qualifiés :
a) les manoeuvres, les ouvriers non-qualifiés qui ne peuvent travailler

de façon indépendante;
b) les ouvriers qui n’appartiennent pas à l’une des catégories reprises

ci-dessous.
2. Semi-qualifiés. Sont considérés comme semi-qualifiés :
a) les ouvriers qui, après indications d’ordre technique, peuvent

effectuer normalement de manière indépendante et correctement, à une
près, au moins la moitié des activités des qualifiés;

b) les porteurs du brevet délivré à l’issue d’un contrat d’apprentis-
sage pour ″aménagement de jardins″;

c) les terrassiers.

3. Qualifiés. Sont considérés comme qualifiés :

a) les ouvriers, porteurs du diplôme de fin d’études de l’enseigne-
ment horticole du degré moyen inférieur (A3), qui comptent au moins
trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d’implantation
et d’entretien de parcs et jardins;

b) les ouvriers, porteurs du diplôme de technicien en horticulture
délivré par un établissement d’enseignement horticole du degré moyen
supérieur (A2), qui comptent au moins deux ans de pratique dans une
ou plusieurs entreprises d’implantation et d’entretien de parcs et
jardins;

c) les ouvriers, porteurs du brevet délivré à l’issue d’un contrat
d’apprentissage ″aménagement de jardins″ et qui comptent au moins
trois ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises d’implantation
et d’entretien de parcs et jardins;

d) les ouvriers qui réunissent les conditions suivantes :

— avoir travaillé au moins trois ans au service d’une ou de plusieurs
entreprises d’implantation et d’entretien de parcs et jardins;
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— bekwaam zijn om, na technische voorlichting, op bevel van de
werkgever of zijn plaatsvervanger, volgende werkzaamheden te ver-
richten op één of twee uitzonderingen na : snoeien in het algemeen;
binden van alle gewassen voor de versiering van tuinen, zowel
sierplanten als fruitbomen; onder profiel brengen en afsteken van de
randen van de wegen en heestergroepen; toepassen van verschillende
besproeiingen; uitstrooien van organische en scheikundige meststoffen;
planten van alle gewassen voor het verfraaien van de tuinen en een
grondige kennis ervan bezitten; maaien van grasperken en snoeien van
hagen en randen; voorbereiden van de te bezaaien percelen en deze
percelen bezaaien, met alle werkzaamheden welke daarop betrekking
hebben; gebruiken van radicale en selectieve onkruidverdelgers; ver-
richten van alle metselwerk nodig voor de versiering van de tuinen
(vloeren, rotsen, vijvers, enz.); gebruiken van motorgrasmaaiers en
maaimachines.

4. Meergeschoolden A. Worden als meergeschoolden A aangezien :

a) de geschoolde werklieden, houders van een diploma van tuin-
bouwtechnicus afgeleverd door een instelling van hoger middelbaar
tuinbouwonderwijs (A2), die ten minste vijf jaar praktijk hebben in één
of meer ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van
parken en tuinen;

b) de geschoolde werklieden, houders van het diploma A1 afgeleverd
door een instelling van hoger tuinbouwonderwijs, die ten minste twee
jaar praktijk hebben in één of meer ondernemingen voor het inplanten
en onderhouden van parken en tuinen;

c) de autovoerders die regelmatig en in hoofdzaak een vrachtwagen
van minimum 3,5 ton nuttige last voeren;

d) de geschoolde werklieden die gelast worden met het vervoer van
zwaar materieel;

e) de eerste hoveniers en de grasmaaiers op glooiingen en gevaarlijke
bermen;

f) de werklieden die gras maaien op bermen langs wegen aangeduid
met de verkeerstekens F5 en F9 en langs wegen met twee of meer
baanvakken, gescheiden door een bezaaide of beplante middenberm.

5. Meergeschoolden B. Behoren tot de meergeschoolden B :

a) de werklieden, houders van een diploma van tuinbouwtechnicus,
afgeleverd door een instelling van hoger middelbaar tuinbouwonder-
wijs (A2), die ten minste tien jaar praktijk hebben in één of meer
ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en
tuinen;

b) de werklieden, houders van het einddiploma A1 afgeleverd door
een instelling van hoger tuinbouwonderwijs, die ten minste vijf jaar
praktijk hebben in één of meer ondernemingen voor het inplanten en
onderhouden van parken en tuinen.

HOOFDSTUK III. — A. Lonen

Art. 3. § 1. De minimumuurlonen van de werklieden van 20 jaar en
ouder worden als volgt vastgesteld :

vanaf 1 januari 1999 :

ongeschoolden : 305,25 BEF

halfgeschoolden : 316,30 BEF

geschoolden : 337,25 BEF

meergeschoolden A : 346,35 BEF

meergeschoolden B : 366,10 BEF

§ 2. De minimumuurlonen en de in de ondernemingen werkelijk
uitbetaalde lonen zullen in 1999 en 2000 als volgt stijgen :

1. op 1 juli 1999 : + 2 BEF

2. op 1 april 2000 : + 3 BEF

3. op 1 juli 2000 : + 2 BEF

Deze conventionele loonsverhogingen worden berekend vóór de
indexering.

§ 3. Voor de ondernemingen met minder dan tien werknemers die op
1 januari 2000 een werkelijke wekelijkse arbeidsduur van 39 uren
invoeren, worden de minimumlonen en de werkelijk betaalde lonen
vanaf die datum verhoogd met 2,56 pct. Deze ondernemingen dienen
hun keuze bekend te maken aan het ″Sociaal Fonds voor de inplanting
en het onderhoud van parken en tuinen″ uiterlijk op 1 oktober 1999.

De verhoging met 2,56 pct. wordt berekend op 1 januari, vóór de
indexering.

— être capables, après indications techniques, sur l’ordre de
l’employeur ou de son préposé, d’effectuer les travaux suivants à une
ou deux exceptions près : tailler en général assembler toutes les plantes;
en vue de la décoration de jardins, aussi bien les plantes ornementales
que les arbres fruitiers; profiler et égaliser les bordures des chemins et
des groupes d’arbustes; effectuer divers arrosages; répandre des engrais
organiques et chimiques; planter toutes les plantes destinées à l’embel-
lissement des jardins et les connaı̂tre à fond; tondre les pelouses et
élaguer les haies et les bordures; préparer les parterres en effectuant
tous les travaux qui s’y rapportent; utiliser des herbicides radicaux et
sélectifs; exécuter tous les travaux de maçonnerie nécessaires à la
décoration des jardins (dallage, rochers, étangs, etc.); utiliser des
tondeuses à gazon à moteur et des faucheuses.

4. Surqualifiés A. Sont considérés comme surqualifiés A :

a) les ouvriers qualifiés, porteurs d’un diplôme de technicien en
horticulture, délivré par un établissement d’enseignement horticole du
degré moyen supérieur (A2), et qui comptent au moins cinq ans de
pratique dans une ou plusieurs entreprises d’implantation et d’entre-
tien de parcs et jardins;

b) les ouvriers qualifiés, porteurs du diplôme A1 délivré par un
établissement d’enseignement horticole supérieur, qui comptent au
moins deux ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises
d’implantation et d’entretien de parcs et jardins;

c) les chauffeurs conduisant régulièrement et essentiellement un
camion dont la charge utile est de 3,5 tonnes minimum;

d) les ouvriers qualifiés chargés du transport du matériel lourd;

e) les premiers jardiniers et les faucheurs sur les talus et accotements
dangereux;

f) les ouvriers occupés au fauchage de l’herbe sur les accotements des
routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou
plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou
planté.

5. Surqualifiés B. Appartiennent aux surqualifiés B :

a) les ouvriers, porteurs d’un diplôme de technicien en horticulture,
délivré par un établissement d’enseignement horticole du degré moyen
supérieur (A2), qui comptent au moins dix ans de pratique dans une ou
plusieurs entreprises d’implantation et d’entretien de parcs et jardins;

b) les ouvriers, porteurs d’un diplôme de fin d’études A1 délivré par
un établissement d’enseignement horticole supérieur, qui comptent au
moins cinq ans de pratique dans une ou plusieurs entreprises
d’implantation ou d’entretiens de parcs et jardins.

CHAPITRE III. — A. Salaires

Art. 3. § 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers de 20 ans et
plus sont fixés comme suit :

à partir du 1er janvier 1999 :

non-qualifiés : 305,25 BEF

semi-qualifiés : 316,30 BEF

qualifiés : 337,25 BEF

surqualifiés A : 346,35 BEF

surqualifiés B : 366,10 BEF

§ 2. En 1999 et 2000, les salaires minimums et les salaires réellement
payés dans les entreprises augmenteront de :

1. le 1er juillet 1999 : + 2 BEF

2. le 1er avril 2000 : + 3 BEF

3. le 1er juillet 2000 : + 2 BEF

Ces augmentations salariales conventionnelles sont calculées avant
l’indexation.

§ 3. Pour les entreprises qui occupent moins de 10 travailleurs et qui,
le 1er janvier 2000, appliquent une durée de travail hebdomadaire réelle
de 39 heures, les salaires minimums et les salaires réellement payés
seront augmentés à partir de cette date de 2,56 p.c. Ces entreprises
doivent communiquer leur choix au ″Fonds social pour l’implantation
et l’entretien de parcs et jardins″ au plus tard le 1er octobre 1999.

L’augmentation de 2,56 p.c. est calculée au 1er janvier, avant
l’indexation.
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Art. 4. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen worden
gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkom-
stig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf,
betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 22 december 1995, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
7 maart 1996.

B. Loonschaal van de jongere werklieden

Art. 5. De minimumuurlonen van de jongere werklieden worden op
de volgende percentages van het minimumuurloon van de werklieden
van 20 jaar en ouder van dezelfde categorie vastgesteld :

21 jaar : 100 pct.

20 jaar : 100 pct.

19 jaar : 95 pct.

18 jaar : 85 pct.

17 jaar : 70 pct.

16 jaar : 60 pct.

15 jaar : 50 pct.

Art. 6. Vanaf 18 jaar moeten de jongeren het loon van de werklieden
van 20 jaar en ouder van dezelfde beroepencategorie ontvangen, als zij
naar het oordeel van de werkgever hetzelfde werk met hetzelfde
rendement verrichten.

HOOFDSTUK IV. — Verplaatsingskosten en mobiliteitsvergoeding

Art. 7. De werkgever moet aan de werkman een tegemoetkoming in
de kosten die hij moet dragen om zich van zijn woonplaats naar zijn
werk te begeven, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst
van 18 april 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouw-
bedrijf, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de
vervoerkosten van de werknemers, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 21 mei 1996, gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 25 juli 1996.

Art. 8. Wanneer de werkman, in opdracht van de werkgever, zich van
de zetel van de onderneming, het werkhuis, de werkplaats of een ander
door de werkgever aangeduide plaats naar een andere werkplaats moet
begeven, worden deze verplaatsingskosten volledig door de werkgever
gedragen, ongeacht het gebruikt vervoermiddel en de af te leggen
afstand.

Art. 9. De vergoeding van de verplaatsingen van de woonplaats
rechtstreeks naar de plaats van tewerkstelling wordt aangevuld door
een mobiliteitspremie.

Gezien de specifieke aard van de werkzaamheden in de sector van
parken en tuinen, gekenmerkt door meerdere werkplaatsen in één
week, wordt de dagelijkse mobiliteitsvergoeding voor heen- en terug-
reis als volgt bepaald :

5 tot 10 km : 50 BEF

11 tot 15 km : 70 BEF

16 tot 20 km : 95 BEF

21 tot 25 km : 120 BEF

26 tot 30 km : 140 BEF

31 tot 40 km : 175 BEF

41 tot 50 km : 210 BEF

51 tot 70 km : 300 BEF

71 tot 100 km : 400 BEF

+ dan 100 km : 500 BEF

De werkgever is vrijgesteld van de betaling van de mobiliteitspremie
indien de verplaatsing gebeurt gedurende de tijd tijdens dewelke het
personeel ter beschikking is van de werkgever.

Art. 10. Het betalen van de mobiliteitspremie gebeurt gelijktijdig met
de terugbetaling van de verplaatsingskosten.

HOOFDSTUK V. — Verblijfskosten en scheidingsvergoeding

Art. 11. Indien de werkman belet is, wegens de aard van het werk of
de lange verplaatsingsduur, dagelijks huiswaarts te keren en hij dus in
de omgeving van de werkplaats moet overnachten, moet de werkgever
instaan voor degelijke huisvesting, eetmalen en het gratis vervoer naar
die werkplaats.

Art. 4. Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés
sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformément aux
dispositions de la convention collective de travail du 6 mars 1995,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles relative à la liaison des salaires à l’indice des prix à la
consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décem-
bre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

B. Barème des salaires des jeunes ouvriers

Art. 5. Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers sont fixés
aux pourcentages suivants du salaire horaire minimum des ouvriers de
20 ans et plus de la même catégorie :

21 ans : 100 p.c.

20 ans : 100 p.c.

19 ans : 95 p.c.

18 ans : 85 p.c.

17 ans : 70 p.c.

16 ans : 60 p.c.

15 ans : 50 p.c.

Art. 6. A partir de 18 ans, les jeunes touchent le salaire des ouvriers
de 20 ans et plus de la même catégorie professionnelle, si selon
l’estimation de l’employeur ils accomplissent un travail identique avec
le même rendement.

CHAPITRE IV. — Frais de déplacement et indemnité de mobilité

Art. 7. L’employeur est tenu de verser à l’ouvrier une participation
dans les frais qu’il doit exposer pour se rendre de son domicile à son
lieu de travail, conformément à la convention collective de travail du
18 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, relative à la fixation de l’intervention des
employeurs dans les frais de transport des travailleurs, rendue
obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996, publiée au Moniteur belge du
25 juillet 1996.

Art. 8. Lorsque l’ouvrier doit se rendre, sur l’ordre de l’employeur, du
siège de l’entreprise, de l’atelier, du lieu de travail ou d’un autre endroit
indiqué par l’employeur à un autre lieu de travail, ces frais de
déplacement sont supportés entièrement par l’employeur, quels que
soient le moyen de transport utilisé et la distance à parcourir.

Art. 9. L’indemnisation des déplacements effectués du domicile au
lieu de travail directement est complétée par une prime de mobilité.

Compte tenu de la nature spécifique des activités du secteur des
parcs et jardins qui se caractérise par plusieurs lieux de travail en une
semaine, l’indemnité de mobilité journalière pour le trajet aller et retour
est fixée comme suit :

de 5 à 10 km : 50 BEF

de 11 à 15 km : 70 BEF

de 16 à 20 km : 95 BEF

de 21 à 25 km : 120 BEF

de 26 à 30 km : 140 BEF

de 31 à 40 km : 175 BEF

de 41 à 50 km : 210 BEF

de 51 à 70 km : 300 BEF

de 71 à 100 km : 400 BEF

+ de 100 km : 500 BEF

L’employeur est dispensé du paiement de la prime de mobilité si le
déplacement s’effectue pendant que le personnel se trouve à la
disposition de l’employeur.

Art. 10. Le paiement de la prime de mobilité a lieu en même temps
que le remboursement des frais de déplacement.

CHAPITRE V. — Frais de séjour et indemnité de séparation

Art. 11. Si l’ouvrier est empêché, de par la nature du travail ou de par
la durée du déplacement, de rentrer tous les jours à son domicile et qu’il
doit donc passer la nuit dans les environs de son lieu de travail,
l’employeur doit lui assurer un logement convenable, des repas et le
transport gratuit jusqu’au lieu de travail.
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Art. 12. De werkgever kan zich tegen uitkering van een vergoeding
voor kost en huisvesting, per werkdag, van deze verplichting kwijten.

a) Basis van de forfaitaire vergoedingen :
huisvesting : 644 BEF per dag
eetmalen : 326 BEF per dag
b) Deze bedragen zijn van kracht vanaf 1 januari 1999 en worden

gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen op dezelfde
manier als de indexaanpassing van de lonen maar worden afgerond
naar de hogere deciem.

c) Bovendien ontvangt de werkman per dag een scheidingsvergoe-
ding van minimum 250 BEF wegens de door huisvesting veroorzaakte
bijkomende kosten.

HOOFDSTUK VI. — Geldigheid
Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op

1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 1993,

gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststel-
ling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en
werksters van de ondernemingen voor het inplanten en onderhouden
van parken en tuinen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 13 mei 1996, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
28 juni 1996.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen, mits een
opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post
aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
8 januari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

c

[C − 2000/13017]N. 2001 — 1221
12 JANUARI 2001. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbin-

dend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van
30 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouw-
bedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de
werklieden en werksters, tewerkgesteld in de boomkwekerijen en
de bosboomkwekerijen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbe-
drijf;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bij-
lage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de
loon- en arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters, tewerk-
gesteld in de boomkwekerijen en de bosboomkwekerijen.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 januari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Art. 12. L’employeur peut s’acquitter de cette obligation en versant
une indemnité de logement et de nourriture par jour de travail.

a) Base des indemnités forfaitaires :
logement : 644 BEF par jour
repas : 326 BEF par jour.
b) Ces montants sont en vigueur à partir du 1er janvier 1999 et sont

liés à l’indice des prix à la consommation de la même manière que
l’indexation des salaires mais sont arrondis vers le décime supérieur.

c) L’ouvrier reçoit en outre une indemnité de séparation de 250 BEF
au minimum par jour en raison des frais supplémentaires occasionnés
par le logement.

CHAPITRE VI. — Validité
Art. 13. La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 21 juin 1993,

conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles, fixant les conditions de salaires et de travail des ouvriers et
ouvrières des entreprises d’implantation et d’entretien de parcs et
jardins, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mai 1996, publié au
Moniteur belge du 28 juin 1996.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 8 janvier 2001.

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

[C − 2000/13017]F. 2001 — 1221
12 JANVIER 2001. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux
conditions de salaires et de travail des ouvriers et ouvrières
occupés dans les pépinières et la sylviculture (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux conditions de
salaires et de travail des ouvriers et ouvrières occupés dans les
pépinières et la sylviculture.

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

Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
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Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999

Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden
en werksters tewerkgesteld in de boomkwekerijen

en de bosboomkwekerijen

(Overeenkomst geregistreerd op 9 juli 1999
onder het nummer 51376/CO/145)

A. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing
op de werklieden en werksters en hun werkgevers, van de boomkwe-
kerijen en de bosboomkwekerijen, welke ressorteren onder het Paritair
Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van het seizoens-
en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het konink-
lijk 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.

B. Beroepenclassificatie

Art. 2. De beroepenclassificatie van de werklieden en werksters
wordt vastgesteld als volgt :

1. Geschoolden : worden als geschoolden aanzien :

a) de houders van het einddiploma van het lager middelbaar
tuinbouwonderwijs (A3) die ten minste drie jaar praktijk hebben in een
boomkwekerijbedrijf, zelfs indien zij de leeftijd van 21 jaar niet hebben
bereikt;

b) houders van het diploma van tuinbouwtechnicus, afgeleverd door
een inrichting van het hoger middelbaar tuinbouwonderwijs (A2) die
ten minste één jaar praktijk hebben in een boomkwekerijbedrijf, zelfs
indien zij de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt;

c) zij die alle beroepswerkzaamheden kennen en op bevel van de
werkgever of van zijn vertegenwoordiger werken kunnen uitvoeren
zoals : percelen afleggen, planten, enten, occuleren, gewoon snoeien en
vormsnoeien, opbinden; zij die een algemene kennis hebben van de
handelsnaam van de sierplanten gekweekt in de onderneming en
bestellingen op order van de werkgever kunnen uitvoeren en inpakken;
zij die in de fruitboomkwekerij de periode van rijpheid van de
hoofdvariëteiten normaal geteeld op de onderneming kennen; zij die de
bijzondere ziekten en voornaamste insecten kennen en ze kunnen
bestrijden;

d) de houders van het brevet afgeleverd na voleindiging van een
leerovereenkomst en die tenminste drie jaar praktijk hebben in een
boomkwekerijbedrijf.

2. Halfgeschoolden : worden als halfgeschoolden aanzien :

a) zij die ten minste de helft van de opgesomde verrichtingen van de
geschoolden na technische voorlichting met voldoende vlugheid en
degelijkheid, zelfstandig kunnen uitvoeren;

b) autovoerders niet-mecaniciens en paardengeleiders.

3. Ongeschoolden.

C. Minimumuurlonen

Art. 3. De minimumuurlonen worden voor een wekelijkse arbeids-
duur van veertig uren, als volgt vastgesteld :

— Boomkwekerijen :

op 1 januari 1999 :

Ongeschoolden : 309,85 BEF

Halfgeschoolden : 322,75 BEF

Geschoolden : 331,30 BEF

— Bosboomkwekerijen

op 1 januari 1999 :

Ongeschoolden : 307,20 BEF

Halfgeschoolden : 320,45 BEF

Geschoolden : 328,90 BEF

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 30 avril 1999

Conditions de salaires et de travail des ouvriers
et ouvrières occupés dans les pépinières et la sylviculture

(Convention enregistrée le 9 juillet 1999
sous le numéro 51376/CO/145)

A. Champ d’application

Article 1er. La présente convention collective de travail s’applique
aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs, des pépinières et de la
sylviculture qui ressortissent à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles, à l’exception du personnel saisonnier et occa-
sionnel comme stipulé dans l’article 8bis de l’arrêté royal du 28 novem-
bre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du
28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers.

B. Classification professionnelle

Art. 2. La classification professionnelle des ouvriers et ouvrières
s’établit comme suit :

1. Qualifiés : sont considérés comme qualifiés :

a) les porteurs du diplôme de fin d’études de l’enseignement moyen
horticole du degré inférieur (A3) ayant au moins trois ans de pratique
dans une entreprise de pépinière, même s’ils n’ont pas atteint l’âge de
21 ans;

b) les porteurs du diplôme de technicien horticole délivré par une
école moyenne horticole du degré supérieur (A2), ayant au moins un an
de pratique dans une entreprise de pépinière, même s’ils n’ont pas
atteint l’âge de 21 ans;

c) ceux qui connaissent toutes les activités professionnelles et
peuvent exécuter, sur ordre de l’employeur ou de son représentant, des
travaux tels que : tracer et faire des parcelles, planter, greffer,
écussonner, tailles ordinaires et tailles de formation, palisser; ceux qui
ont une connaissance générale de la dénomination commerciale des
plantes d’ornement cultivées dans l’entreprise et peuvent exécuter et
emballer des commandes sur ordre de l’employeur; ceux qui, dans les
pépinières d’arbres fruitiers, ont connaissance de la période de maturité
des principales variétés cultivées normalement dans l’entreprise; ceux
qui ont la connaissance des principales maladies et des principaux
insectes et sont capables de les combattre;

d) les porteurs du brevet délivré à l’issue d’un contrat d’apprentis-
sage et qui comptent au moins trois ans de pratique dans une entreprise
de pépinière.

2. Semi-qualifiés : sont considérés comme semi-qualifiés :

a) ceux qui peuvent, après indications techniques exécuter d’une
façon indépendante, avec rapidité et compétence satisfaisantes, la
moitié au moins des opérations énumérées pour les qualifiés;

b) les chauffeurs non-mécaniciens et les conducteurs de chevaux.

3. Non-qualifiés.

C. Salaires horaires minimums

Art. 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit pour
une durée hebdomadaire du travail de quarante heures :

— Pépinières :

au 1er janvier 1999 :

Non-qualifiés : 309,85 BEF

Semi-qualifiés : 322,75 BEF

Qualifiés : 331,30 BEF

— Sylvicuture :

au 1er janvier 1999 :

Non-qualifiés : 307,20 BEF

Semi-qualifiés : 320,45 BEF

Qualifiés : 328,90 BEF
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Art. 4. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van de
werklieden en werkstes van 20 jaar en ouder, tewerkgesteld in de
boom- en bobcomkwekerijen worden verhoogd met 3 BEF per uur op
1 juli 1999 en 3 BEF per uur op 1 juli 2000.

Deze conventionele loonsverhogingen worden berekend vóór de
indexering.

Art. 5. Op 1 januari 2000 worden de lonen omgezet naar een
wekelijkse arbeidsduur van 39 uren. Hierdoor worden de minimumlo-
nen en de werkelijk betaalde lonen op die datum verhoogd met
2,56 pct. vóór de indexering.

D. Jongeren

Art. 6. De minimumuurlonen van de jongere werklieden en werk-
sters worden berekend volgens de hierna vermelde percentages van het
minimumuurloon van de werkman of werkster van 20 jaar en ouder
van dezelfde categorie :

21 ans/jaar .............................................................. 100 p.c./pct.

20 ans/jaar .............................................................. 100 p.c./pct.

19 ans/jaar .............................................................. 95 p.c./pct.

18 ans/jaar .............................................................. 85 p.c./pct.

17 ans/jaar .............................................................. 70 p.c./pct.

16 ans/jaar .............................................................. 60 p.c./pct.

15 ans/jaar .............................................................. 50 p.c./pct.

De jongere werklieden en werksters van 18 en 19 jaar, die met
hetzelfde rendement het werk van de werklieden en werksters bedoeld
in artikel 3 verrichten, hebben recht op het minimumuurloon van de
werklieden en werksters van 20 jaar en ouder van hun categorie.

Art. 7. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen wor-
den gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeen-
komstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van
6 maart 1995 gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit
van 22 december 1995, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van
7 maart 1996.

E. Geldigheid

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 januari 1999 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

Zij vervangt deze van 4 april 1991 gesloten in het Paritair Comité
voor het tuinbouwbedrijf tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoor-
waarden in de boomkwekerijen, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 25 november 1991 en bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 22 januari 1992.

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een
opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post
aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het
tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
12 januari 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

Art. 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement
payés des ouvriers et ouvrières de 20 ans et plus, occupés dans les
pépinières et la sylviculture, sont augmentés de 3 BEF l’heure au
1er juillet 1999 et de 3 BEF l’heure au 1er juillet 2000.

Ces augmentations salariales conventionnelles seront calculées avant
l’indexation.

Art. 5. Au 1er janvier 2000, les salaires seront adaptés à une durée
hebdomadaire de travail de 39 heures. Par conséquent, les salaires
minimum et les salaires réellement payés seront majorés de 2,56 p.c.
avant l’indexation, à cette date.

D. Jeunes

Art. 6. Les salaires horaires minimums des jeunes ouvriers et
ouvrières sont calculés selon les pourcentages du salaire horaire
minimum de l’ouvrier ou ouvrière de 20 ans et plus de la même
catégorie, mentionnés ci-après :

Les jeunes ouvriers et ouvrières de 18 et 19 ans, qui effectuent le
travail des ouvriers et ouvrières mentionnés à l’article 3 avec le même
rendement, ont droit au salaire horaire minimum des ouvriers et
ouvrières de 20 ans et plus de leur catégorie.

Art. 7. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement
payés sont rattachés à l’indice des prix à la consommation conformé-
ment aux dispositions de la convention collective de travail du
6 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles concernant la liaison des salaires à l’indice des
prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du
22 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 7 mars 1996.

E. Validité

Art. 8. La présente convention collective de travail entre en vigueur
le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace celle du 4 avril 1991 conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises horticoles fixant les conditions de salaires
et de travail dans les pépinières, rendue obligatoire par l’arrêté royal du
25 novembre 1991 et publié au Moniteur belge du 22 janvier 1992.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un
préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 12 janvier 2001.

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX
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[C − 2001/12274]N. 2001 — 1222
2 APRIL 2001. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend

wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning
van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde
werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1)

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

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op
artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de textielnijverheid
uit het administratief arrondissement Verviers;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bij-
lage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van
een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werk-
lieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1999

Toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen
(Overeenkomst geregistreerd op 30 juli 1999 onder het num-
mer 51810/CO/123)

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied van de overeenkomst
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op

alle textiel- ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het
Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arron-
dissement Verviers en op de werklieden die zij tewerkstellen.

HOOFDSTUK II. — Draagwijdte van de overeenkomst
Art. 2. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst regelt de

toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige
bejaarde werklieden indien zij worden ontslagen en die kunnen
aantonen volgens de regels bepaald door de Minister van Tewerkstel-
ling en Arbeid, dat zij op het ogenblik van de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeids-
regime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 46 van 23 maart 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990.

Bovendien moeten deze werklieden op het ogenblik van de beëindi-
ging van de arbeidsovereenkomst 33 jaar beroepsverleden als loontrek-
kende kunnen rechtvaardigen in de zin van artikel 114, § 4 van het
koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementeringen

Art. 3. Overeenkomstig voormelde wet is deze regeling van aanvul-
lende vergoeding van toepassing op de werklieden ontslagen in de
periode van 1 januari 1999 tot 31 december 2000 die 56 jaar of ouder
zijn.

[C − 2001/12274]F. 2001 — 1222
2 AVRIL 2001. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention

collective de travail du 18 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement
administratif de Verviers, relative à l’octroi d’une indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés licenciés en
cas de prestations de nuit (1)

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

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail
et les commissions paritaires, notamment l’article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie textile de
l’arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 18 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement administratif de
Verviers, relative à l’octroi d’une indemnité complémentaire en faveur
de certains travailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit.

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

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

Note

(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l’industrie textile
de l’arrondissement administratif de Verviers

Convention collective de travail du 18 juin 1999

Octroi d’une indemnité complémentaire en faveur de certains tra-
vailleurs âgés licenciés en cas de prestations de nuit (Convention
enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51810/CO/123)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application de la convention
Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable

à toutes les entreprises textiles relevant de la compétence de la
Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement admi-
nistratif de Verviers et aux travailleurs qu’elles occupent.

CHAPITRE II. — Portée de la convention
Art. 2. La présente convention collective de travail règle l’octroi d’une

indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement et qui peuvent prouver, selon les règles établies par
la Ministre de l’Emploi et du Travail, qu’au moment de la cessation du
contrat de travail, ils avaient été occupés pendant 20 années minimum
dans un régime de travail visé à l’article 1er de la convention collective
de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du
travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

En outre, ces travailleurs doivent pouvoir justifier, au moment de la
cessation du contrat de travail, d’un passé professionnel de 33 années
en tant que salarié, au sens de l’article 114, § 4 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage et de la loi du
26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi et les arrêtés
d’exécution.

Art. 3. Conformément à la loi précitée, ce régime d’indemnité
complémentaire est applicable à tous les travailleurs qui sont licenciés
dans la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dès l’âge de
56 ans.
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Art. 4. In uitvoering van de bepalingen van artikel 5 van de statuten,
vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 1981,
gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers, tot oprichting van een fonds
voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid uit het administratief
arrondissement Verviers en tot vaststelling van de statuten, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 14 september 1981,
wordt aan de werklieden bedoeld in de artikelen 2 en 3 een
aanvullende vergoeding toegekend ten laste van het fonds, waarvan
het bedrag, de wijze van toekenning en van uitkering hierna zijn
vastgesteld.

Bovendien worden de bijzondere werkgeversbijdragen opgelegd
door de artikelen 268 tot 271 van de Programmawet van 22 decem-
ber 1989, door artikel 141 van de wet van 29 december 1990 houdende
sociale bepalingen door de wet betreffende het belgisch actieplan voor
de werkgelegenheid door de uitvoeringsbesluiten ten laste genomen
door het fonds.

HOOFDSTUK III. — Rechthebbenden op de aanvullende vergoeding

Art. 5. De in artikel 2 bedoelde aanvullende vergoeding behelst het
toekennen van gelijkaardige voordelen als voorzien door de collectieve
arbeidsovereenkomst nr 17 van 19 december 1974, gesloten in de
Nationale Arbeidsraad, aan de werklieden bedoeld in de artikelen 2 en
3 die de leeftijd van 56 jaar hebben bereikt tijdens de geldigheidsduur
van deze collectieve arbeidsovereenkomst en op het ogenblik van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst dit wil zeggen het ogenblik
dat de werklieden uit dienst treden na het verstrijken van de
opzeggingsperiode of, wanneer er geen opzegging werd betekend of
wanneer aan de betekende opzegging voortijdig een einde wordt
gemaakt, het ogenblik dat de werklieden de onderneming verlaten.

Art. 6. Naast de anciënniteitsvoorwaarden vastgesteld door artikel 2
dienen de werklieden, om te kunnen genieten van het conventioneel
brugpensioen, bovendien te voldoen aan één van de volgende anciën-
niteitsvoorwaarden :

— ofwel vijftien jaar loondienst in de sectoren textiel, breigoed,
kleding, confectie en/of vlasbereiding;

— ofwel vijf jaar loondienst in de sectoren textiel, breigoed, kleding,
confectie en/of vlasbereiding tijdens de laatste tien jaren waarvan
minstens één jaar in de laatste twee jaren.

Wat betreft de gelijkstelling met arbeidsdagen wordt tevens verwe-
zen naar artikel 110, § 2 van de wet betreffende het Belgisch actieplan
voor de werkgelegenheid.

Art. 7. De in artikel 5 bedoelde werklieden hebben, voor zover zij de
wettelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangen, recht op de aanvul-
lende vergoeding tot op de datum dat zij de leeftijd bereiken waarop zij
wettelijk pensioengerechtigd zijn en binnen de voorwaarden zoals door
deze pensioenreglementering vastgesteld.

De regeling geldt eveneens voor de werklieden die tijdelijk uit het
stelsel zouden getreden zijn en die nadien opnieuw van de regeling
wensen te genieten, voor zover zij opnieuw de wettelijke werkloos-
heidsvergoeding ontvangen.

HOOFDSTUK IV. — Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 8. Het bedrag van de aanvullende vergoeding is gelijk aan de
helft van het verschil tussen het netto-referteloon en de werkloosheids-
uitkering.

Art. 9. Het netto-referteloon is gelijk aan het brutomaand-
loon begrensd tot 37 925 BEF en verminderd met de persoonlijke sociale
zekerheidsbijdrage en de fiscale inhouding.

De grens van 37 925 BEF is gekoppeld aan het indexcijfer 134,52
(1971 = 100) en bedraagt dus op 1 januari 1999, 103 250 BEF. Zij is
gebonden aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptie-
prijzen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 augustus 1971
houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden.

Deze grens wordt daarenboven op 1 januari van elk jaar herzien in
functie der regelingslonen overeenkomstig de beslissing van de
Nationale Arbeidsraad.

Het nettoreferteloon wordt tot het hogere honderdtal afgerond.

Art. 4. En exécution des dispositions de l’article 5 des statuts, fixés
par la convention collective de travail du 21 avril 1981, conclue au sein
de la Commission paritaire de l’industrie textile de l’arrondissement
administratif de Verviers, instituant un Fonds de sécurité d’existence de
l’industrie textile de l’arrondissement administratif de Verviers, et en
fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septem-
bre 1981, une indemnité complémentaire est accordée aux travailleurs
visés aux articles 2 et 3 à charge du Fonds, dont le montant et les
conditions d’octroi et de liquidation sont définis ci-après.

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989, par
l’article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales, par la loi relative au plan d’action belge pour l’emploi et par
les arrêtés d’exécution, sont prises en charge par le Fonds.

CHAPITRE III. — Bénéficiaires de l’indemnité complémentaire

Art. 5. L’indemnité complémentaire visée à l’article 2 concerne
l’octroi d’avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail
le 19 décembre 1974 aux travailleurs visés dans les articles 2 et 3, qui ont
atteint l’âge de 56 ans pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail et au moment de la cessation du contrat
de travail, c’est-à-dire soit au moment où les travailleurs terminent
leurs prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en
l’absence de délai de préavis ou lorsqu’il est mis fin anticipativement au
préavis notifié, au moment où les travailleurs quittent l’entreprise.

Art. 6. Sans préjudice des conditions d’ancienneté fixées par l’article 2
ci-dessus, les travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la
prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d’ancien-
neté suivantes :

— soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile,
bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin;

— soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie,
habillement, confection et/ou préparation du lin au cours de
10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se
référer à l’article 110, § 2 de la loi relative au plan d’action belge pour
l’emploi.

Art. 7. Les travailleurs visés à l’article 5 ont, dans la mesure où ils
bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l’indemnité
complémentaire jusqu’à la date à laquelle ils atteignent l’âge requis
pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions
établies par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu’ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales.

CHAPITRE IV. — Montant de l’indemnité complémentaire

Art. 8. Le montant de l’indemnité complémentaire est égal à la moitié
de la différence entre la rémunération nette de référence et l’allocation
de chômage.

Art. 9. La rémunération nette de référence correspond à la rémuné-
ration mensuelle brute plafonnée à 37 925 F et diminuée de la cotisation
personnelle à la sécurité sociale calculée sur base du salaire normal à
100 p.c. et de la retenue fiscale.

La limite de 37 925 BEF est rattachée à l’indice 134,52 (1971 = 100) et
atteint donc 103 250 BEF au 1er janvier 1999. Elle est liée aux
fluctuations de l’indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à
l’indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l’évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au sein du Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à la centaine de
francs supérieure.
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Art. 10. 1. Het brutoloon omvat de contractuele premies die
rechtstreeks gebonden zijn aan de door de werklieden verrichte
prestaties waarop inhoudingen voor sociale zekerheid worden gedaan
en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt.

Het omvat ook de voordelen in natura die aan inhoudingen voor
sociale zekerheid onderworpen zijn.

Daarentegen worden de premies of vergoedingen, die als tegen-
waarde van werkelijke kosten worden verleend, niet in aanmerking
genomen.

2. Voor de per maand betaalde werklieden wordt als brutoloon
beschouwd het loon dat zij gedurende de in navolgende punt 6
bepaalde refertemaand hebben verdiend.

3. Voor de werklieden die niet per maand worden betaald, wordt het
brutoloon berekend op grond van het normale uurloon.

Het normale uurloon wordt bekomen door het loon voor de normale
prestaties van de refertemaand te delen door het aantal tijdens die
periode gewerkte normale uren. Het aldus bekomen resultaat wordt
vermenigvuldigd met het aantal arbeidsuren, bepaald bij de wekelijkse
arbeidstijdregeling van de werknemer; dat produkt, vermenigvuldigd
met 52 en gedeeld door 12, stemt overeen met het maandloon.

4. Het brutoloon van de werklieden die gedurende de ganse
refertemaand niet hebben gewerkt, wordt berekend alsof zij aanwezig
waren geweest op alle arbeidsdagen die in de beschouwde maand
vallen.

Indien de werklieden, krachtens de bepalingen van hun arbeidsover-
eenkomst, slechts gedurende een gedeelte van de refertemaand moeten
werken en zij al die tijd niet hebben gewerkt, wordt hun brutoloon
berekend op grond van het aantal arbeidsdagen, dat in de arbeidsover-
eenkomst is vastgesteld.

5. Het door de werklieden verdiende brutoloon, ongeacht of het per
maand of anders wordt betaald, wordt vermeerderd met een twaalfde
van het totaal der contractuele premies en van de veranderlijke
bezoldiging waarvan de periodiciteit van betaling geen maand over-
schrijdt en door die werklieden in de loop van de twaalf maanden die
aan het ontslag voorafgaan afzonderlijk werden ontvangen.

6. Naar aanleiding van het bij artikel 14 voorzien overleg, zal in
gemeen akkoord worden beslist met welke refertemaand rekening
moet worden gehouden.

Indien geen refertemaand is vastgesteld, wordt de kalendermaand,
die de datum van het ontslag voorafgaat, in aanmerking genomen.

HOOFDSTUK V. — Aanpassing van het bedrag
van de aanvullende vergoeding

Art. 11. Het bedrag van de uitgekeerde aanvullende vergoedingen
wordt gebonden aan de schommeling van het indexcijfer der consump-
tieprijzen, volgens de modaliteiten die van toepassing zijn inzake
werkloosheidsuitkeringen, overeenkomstig de bepalingen van voor-
noemde wet van 2 augustus 1971.

Het bedrag van deze vergoedingen wordt daarenboven elk jaar op
1 januari herzien in functie van de ontwikkeling van de regelingslonen
overeenkomstig hetgeen dienaangaande wordt beslist in de Nationale
Arbeidsraad.

Voor de werklieden die in de loop van het jaar tot de regeling
toetreden, wordt de aanpassing op grond van het verloop van de
regelingslonen verricht, rekening houdend met het ogenblik van het
jaar waarop zij in het stelsel treden; elk kwartaal wordt in aanmerking
genomen voor de berekening van de aanpassing.

HOOFDSTUK VI. — Tijdstip van betaling van de aanvullende vergoeding

Art. 12. De betaling van de aanvullende vergoeding moet om de
kalendermaand gebeuren.

HOOFDSTUK VII. — Cumulatie van de aanvullende vergoeding
met andere voordelen

Art. 13. De aanvullende vergoeding mag niet worden gecumuleerd
met andere wegens afdanking verleende speciale vergoedingen of
toeslagen, die worden toegekend krachtens wettelijke of reglementaire
bepalingen. De werklieden, die onder de in artikel 5 voorziene
voorwaarde ontslagen worden zullen dus eerst de uit die bepalingen
voortvloeiende rechten moeten uitputten, alvorens aanspraak te kun-
nen maken op de in artikel 2 voorziene aanvullende vergoeding.

Art. 10. 1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles
qui sont directement liées aux prestations fournies par les travailleurs,
qui font l’objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n’est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux
retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contre-
partie de frais réels ne sont pas prises en considération.

2. Pour les travailleurs payés par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au
point 6 ci-après.

3. Pour les travailleurs qui ne sont pas payés par mois, la
rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire
normale.

La rémunération horaire normale s’obtient en divisant la rémunéra-
tiondes prestations normales du mois de référence par le nombre
d’heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu
est multiplié par le nombre d’heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l’ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé
par 12 correspond à la rémunération mensuelle.

4. La rémunération brute des travailleurs qui n’ont pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s’ils avaient été
présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré.

Lorsqu’en raison des stipulations de leur contrat, des travailleurs ne
sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et
n’ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur
contrat.

5. A la rémunération brute obtenue par les travailleurs, qu’ils soient
payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité
de paiement n’est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par
les travailleurs au cours des douze mois qui précèdent la date du
licenciement.

6. A l’occasion de la concertation prévue par l’article 14, il sera décidé
de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération.

Lorsqu’il n’est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois civil
qui précède la date du licenciement.

CHAPITRE V. — Adaptation du montant de l’indemnité complémentaire

Art. 11. Le montant des indemnités complémentaires payées est lié
aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation suivant les
modalités d’application en matière d’allocations de chômage, confor-
mément aux dispositions de la loi précitée du 2 août 1971.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l’évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail.

Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l’année, l’adaptation en vertu de l’évolution des salaires conventionnels
est opérée en tenant compte du moment de l’année où a lieu l’entrée
dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul
de l’adaptation.

CHAPITRE VI. — Périodicité du paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 12. Le paiement de l’indemnité complémentaire a lieu mensuel-
lement.

CHAPITRE VII. — Concours de l’indemnité complémentaire
et d’autres avantages

Art. 13. L’indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec
d’autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès lors,
les travailleurs licenciés dans les conditions prévues par l’article 5
devront d’abord épuiser leurs droits découlant de ces dispositions,
avant de pouvoir prétendre à l’indemnité complémentaire visée à
l’article 2.
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HOOFDSTUK VIII. — Overlegprocedure

Art. 14. Vooraleer een of meerdere werklieden bedoeld bij artikel 5 te
ontslaan, pleegt de werkgever overleg met de vertegenwoordigers van
het personeel in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis daarvan, met
de syndicale afvaardiging.

Onverminderd de bepalingen van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr 9 van 9 maart 1972 gesloten in de Nationale Arbeidsraad,
inzonderheid van artikel 12, heeft deze beraadslaging tot doel in
gemeen overleg te beslissen of, afgezien van de in de onderneming van
kracht zijnde afdankingscriteria, werklieden die aan het in artikel 3
bepaalde leeftijdscriterium voldoen, bij voorrang kunnen worden
ontslagen en derhalve het voordeel van de aanvullende regeling
kunnen genieten.

Bij ontstentenis van ondernemingsraad of van syndicale afvaardi-
ging, heeft dit overleg plaats met de vertegenwoordigers van de
representatieve werknemersorganisaties of, bij ontstentenis, met de
werklieden van de onderneming.

Vooraleer een beslissing tot ontslag te nemen, nodigt de werkgever
daarenboven de betrokken werklieden bij aangetekende brief uit tot een
onderhoud tijdens de werkuren op de zetel van de onderneming. Dit
onderhoud heeft tot doel aan de werklieden de gelegenheid te geven
hun bezwaren tegen het door de werkgever voorgenomen ontslag
kenbaar te maken.

Overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 septem-
ber 1976 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het
werkliedenpersoneel der ondernemingen in de textielnijverheid, inzon-
derheid artikel 7, kunnen de werklieden zich bij dit onderhoud laten
bijstaan door de syndicale afgevaardigde. De opzegging kan ten
vroegste geschieden de tweede werkdag na de dag waarop dit
onderhoud plaats had of waarop dit onderhoud voorzien was.

De ontslagen werklieden hebben de mogelijkheid de aanvullende
regeling te aanvaarden of deze te weigeren en derhalve deel uit te
maken van de arbeidsreserve.

HOOFDSTUK IX. — Betaling aanvullende vergoeding

Art. 15. De betaling van de aanvullende vergoeding valt ten laste van
het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers″.

Te dien einde zijn de werkgevers en werklieden verplicht gebruik te
maken van het gepast formulier dat kan bekomen worden op de zetel
van voormeld fonds, rue de Bruxelles 41, te 4800 Verviers.

De administratieve richtlijnen van de raad van beheer van het fonds
moeten nageleefd worden.

HOOFDSTUK X. — Eindbepalingen

Art. 16. De administratieve formaliteiten nodig voor de uitvoering
van onderhavige overeenkomst worden door de raad van beheer van
het in artikel 4 bedoelde fonds vastgesteld.

Art. 17. De algemene interpretatiemoeilijkheden van onderhavige
collectieve arbeidsovereenkomst worden door de raad van beheer van
het ″Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid uit het
administratief arrondissement Verviers″ beslecht in de geest van en
refererend naar de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17
van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 18. Onderhavige overeenkomst is van toepassing vanaf
1 januari 1999 tot en met 31 december 2000. Zij werd gesloten onder de
opschortende voorwaarde dat wetten en besluiten een dergelijk
brugpensioenstelsel toelaten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 april 2001.

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

CHAPITRE VIII. — Procédure de concertation

Art. 14. Avant de licencier un ou plusieurs travailleurs visés à
l’article 5, l’employeur se concertera avec les représentants du person-
nel au sein du conseil d’entreprise ou à défaut, avec la délégation
syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail
n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a
pour but de décider de commun accord si, indépendamment des
critères de licenciement en vigueur dans l’entreprise, les travailleurs,
répondant au critère d’âge prévu par l’article 3 peuvent être licenciés
par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire.

A défaut de conseil d’entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations représenta-
tives des travailleurs, ou à défaut, avec les travailleurs de l’entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l’employeur
invite en outre les travailleurs concernés par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l’entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre aux travailleurs de communiquer à
l’employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 13 septem-
bre 1976, concernant le statut de la délégation syndicale, notamment en
son article 7, les travailleurs peuvent, lors de cet entretien, se faire
assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au
plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où
l’entretien a eu lieu ou était projeté.

Les travailleurs licenciés ont la faculté soit d’accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve main-d’œuvre.

CHAPITRE IX. — Paiement de l’indemnité complémentaire

Art. 15. Le paiement de l’indemnité complémentaire est à charge du
Fonds de sécurité d’existence de l’industrie textile de l’arrondissement
administratif de Verviers.

A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire
adéquat qui peut être obtenu au siège du Fonds, rue de Bruxelles 41, à
4800 Verviers.

Les directives administratives du conseil d’administration du Fonds
doivent être observées.

CHAPITRE X. — Dispositions finales

Art. 16. Les formalités administratives nécessaires à l’exécution de la
présente convention sont fixées par le conseil d’administration du
Fonds visé à l’article 4.

Art. 17. Les difficultés d’interprétation générale de la présente
convention collective de travail sont réglées par le conseil d’adminis-
tration du Fonds de sécurité d’existence de l’industrie textile de
l’arrondissement administratif de Verviers par référence à et dans
l’esprit de la convention collective de travail n° 17 précitée du Conseil
national du Travail.

Art. 18. La présente convention est valable pour la période du
1er janvier 1999 jusqu’au 31 décembre 2000 inclus. Elle est conclue sous
la condition suspensive que les lois et arrêtés autorisent pareil régime
de prépension.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2001/22089]
1 FEBRUARI 2001. — Koninklijk besluit tot benoeming van de leden

van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap
voor de Veiligheid van de Voedselketen

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

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, inzon-
derheid op artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de
samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld
bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op
12 januari 2001;

Overwegende dat het niet voor alle organisaties mogelijk was de
kandidatuur van minstens één man en één vrouw voor te dragen;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden tot leden benoemd van het Raadgevend Comité
ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen :

1° als vertegenwoordigers van de verbruikersorganisaties :

Mevr. Sonja Broucke, voorgedragen door het Algemeen Belgisch
Vakverbond (ABVV);

Mevr. Eva Brumagne, voorgedragen door de Kristelijke Arbeiders-
vrouwenbeweging v.z.w. (KAV);

Mevr. Sigrid Lauryssen en de heer Robert Remy, voorgedragen door
de Belgische Verbruikersunie – Test Aankoop v.z.w.;

Mevr. Ingrid Vanhaevre, voorgedragen door het Onderzoeks- en
Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO);

Mevr. Vera Dos Santos Costa, voorgedragen door de Algemene
Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB);

De heer Michel Vandenbosch, voorgedragen door « Global Action in
the Interest of Animals » v.z.w. (GAIA);

Mevr. Esmeralda Borgo, voorgedragen door Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen v.z.w.;

2° als vertegenwoordigers van de organisaties van de sector van de
landbouwproductie :

De heer Jos Matthys, voorgedragen door de Boerenbond (BB);

De heer Camiel Adriaens, voorgedragen door het Algemeen Boeren-
syndikaat v.z.w. :

De heer Pierre Ska, voorgedragen door « Alliance agricole belge »
(AAB);

Mevr. Marie-Laurence Semaille, voorgedragen door « Agriculture
Wallonie – Entente syndicale » (UPA – UDEF);

3° als vertegenwoordiger van een organisatie van de verbruikers en
producenten van producten van de biologische landbouw :
Mevr. Relinden Baeten, voorgedragen door BioForum v.z.w.;

4° als vertegenwoordiger van de sector van de fabricage van
dierenvoeding : de heer Yvan Dejaegher, voorgedragen door de Beroeps-
vereniging van de Mengvoederfabrikanten v.z.w. (BEMEFA);

5° als vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de
industrie betrokken bij de fabricage van producten die onder de
controlebevoegdheid van het Agentschap vallen :

a) De heer René Maillard, voorgedragen door de Beroepsvereniging
van de Internationale Vlees- en Veehandel, de Belgische Exportslacht-
huizen en Exportuitsnijderijen v.z.w. (BIVEX) voor de sector van de
slachterijen;

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

[C − 2001/22089]
1er FEVRIER 2001. — Arrêté royal portant nomination des membres

du Comité consultatif institué auprès de l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire

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

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d’avis, notamment l’article 2;

Vu la loi du 4 février 2000 relatif à la création de l’Agence fédérale
pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire, notamment l’article 7;

Vu l’arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au
fonctionnement du Comité consultatif institué auprès de l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaı̂ne alimentaire;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 janvier 2001;

Considérant qu’il n’était pas possible pour toutes les organisations de
présenter la candidature d’au moins un homme et une femme;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont nommés membres du Comité consultatif institué
auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaı̂ne alimentaire :

1° en tant que représentants des organisations de consommateurs :

Mme Sonja Broucke, présentée par la Fédération Générale du Travail
de Belgique (FGTB);

Mme Eva Brumagne, présentée par « Kristelijke Arbeidersvrouwen-
beweging » a.s.b.l. (KAV) »;

Mme. Sigrid Lauryssen et M. Robert Remy, présentés par l’Union
belge des Consommateurs – Test Achats a.s.b.l.;

Mme Ingrid Vanhaevre, présentée par le Centre de Recherche et
d’Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC);

Mme Vera Dos Santos Costa, présentée par la Centrale générale des
Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB);

M. Michel Vandenbosch, présenté par « Global Action in the Interest
of Animals » a.s.b.l. (GAIA);

Mme Esmeralda Borgo, présenté par « Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen » a.s.b.l.;

2° en tant que représentants des organisations du secteur de la
production agricole :

M. Jos Matthys, présenté par « Boerenbond » (BB);

M. Camiel Adriaens, présenté par « Algemeen Boerensyndikaat »
a.s.b.l.;

M. Pierre Ska, présenté par l’Alliance agricole belge (AAB);

Mme Marie-Laurence Semaille, présenté par Agriculture Wallonie –
Entente syndicale (UPA – UDEF);

3° en tant que représentant d’une organisation des consommateurs et
producteurs de produits de l’agriculture biologique : Mme Relinden
Baeten, présentée par BioForum a.s.b.l.;

4° en tant que représentant du secteur de la fabrication de l’alimen-
tation pour animaux : M. Yvan Dejaegher, présenté par l’Association
professionnelle des Fabricants d’Aliments composés pour Animaux
a.s.b.l. (BEMEFA);

5° en tant que représentants des organisations du secteur de
l’industrie intéressée à la fabrication de produits relevant de la
compétence de contrôle de l’Agence :

a) M. René Maillard, présenté par le le Groupement professionnel du
Commerce international de la Viande et du Bétail, des Abattoirs et
Ateliers de Découpe d’Exportation belges a.s.b.l. (BIVEX) pour le
secteur des abattoirs;
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b) Mevr. Marina Lepeire-Nollet, voorgedragen door de Rederscen-
trale voor de sector van de zeevisserij;

c) De heer Johan Hallaert, voorgedragen door de Federatie Voedings-
industrie v.z.w. (FEVIA) voor de sector van de fabricage van voedings-
middelen;

d) De heer René De Ridder, voorgedragen door het Verbond van
Belgische Tuinbouwveilingen v.z.w. (VBT) voor de sector van de
groenten- en fruitveilingen;

e) Mevr. Georgette Detiège, voorgedragen door de Federatie van de
Chemische Industrie van België v.z.w. (FEDICHEM) voor de sector van
de chemische nijverheid;

6° als vertegenwoordigers van organisaties van de sector van de
onder de controlebevoegdheid van het Agentschap vallende handel :

Mevr. Nathalie De Greve, voorgedragen door de Belgische Federatie
van de Distributieondernemingen v.z.w. (FEDIS);

De heer Luc Ardies, voorgedragen door de Nationale Centrale voor
Levensmiddelenbedrijven (CLB);

7° als vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu : Mevr. Sophie Meurice en de
heer Hugo Nimmegeers;

8° als vertegenwoordigers van het Ministerie van Middenstand en
Landbouw : Mevr. Marie-France Closset en de heer Herman Hooy-
berghs, voorgedragen door Onze Minister van Landbouw;

9° als vertegenwoordigers van elk van de gewesten en van elk van de
gemeenschappen :

De heer Jules Van Liefferinge en de heer Dirk Wildemeers, voorge-
dragen door de Minister-President van de Vlaamse Regering;

Mevr. Cristine Deliens, voorgedragen door de « Ministre-Président
du Gouvernement de la Communauté française de Belgique »;

De heer Michel Vanquaillie, voorgedragen door de « Ministre-
Président du Gouvernement wallon »;

Mevr. Liane Deweghe, voorgedragen door de Minister-Voorzitter van
de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Mevr. Marie-Claire Hames, voorgedragen door de «Ministerpräsi-
dent der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft».

Art. 2. De datum van installatie van het Raadgevend Comité
ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen is de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid is belast met de uitvoe-
ring van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 februari 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

c

[S − C − 2001/22240]
16 MAART 2001. — Koninklijk besluit houdende wijziging van het

koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987

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

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augus-
tus 1987, inzonderheid op artikel 115, gewijzigd bij de wet van
29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van
artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augus-
tus 1987, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 1997, bij
het koninklijk besluit van 23 april 1998, bij het koninklijk besluit van
16 maart 1999, bij het koninklijk besluit van 2 juli 1999 en door het
koninklijk besluit van 31 augustus 1999;

b) Mme Marina Lepeire-Nollet, présentée par « Rederscentrale » pour
le secteur de la pêche maritime;

c) M. Johan Hallaert, présenté par la Fédération de l’Industrie
alimentaire a.s.b.l. (FEVIA) pour le secteur de la fabrication des denrées
alimentaires;

d) M. René De Ridder, présenté par « Verbond van Belgische
Tuinbouwveilingen » a.s.b.l. (VBT) pour le secteur des criés de fruits et
de légumes;

e) Mme Georgette Detiège, présentée par la Fédération de l’Industrie
chimique de Belgique a.s.b.l. (FEDICHEM) pour le secteur de l’indus-
trie chimique;

6° en tant que représentants des organisations du secteur du
commerce relevant de la compétence de contrôle de l’Agence :

Mme Nathalie De Greve, présentée par la Fédération belge des
Entreprises de Distribution a.s.b.l. (FEDIS);

M. Luc Ardies, présenté par la Centrale pour les petites et moyennes
Entreprises du Secteur de l’Alimentation (CLB);

7° en tant que représentants du Ministère des Affaires sociales, de la
Santé publique et de l’Environnement : Mme Sophie Meurice et
M. Hugo Nimmegeers;

8° en tant que représentants du Ministère des Classes moyennes et de
l’Agriculture : Mme Marie-France Closset et M. Herman Hooyberghs,
présentés par Notre Ministre de l’Agriculture;

9° en tant que représentants de chacune des régions et chacune des
communautés :

M. Jules Van Liefferinge et M. Dirk Wildemeers, présentés par le «
Minister-President van de Vlaamse Regering »;

Mme Cristine Deliens, présentée par le Ministre-Président du
Gouvernement de la Communauté française de Belgique;

M. Michel Vanquaillie, présenté par le Ministre-Président du Gou-
vernement wallon;

Mme Liane Deweghe, présentée par le Ministre-Président du Gou-
vernement de la région de Bruxelles Capitale;

Mme Marie-Claire Hames, présentée par le «Ministerpräsident der
Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft».

Art. 2. La date d’installation du Comité consultatif institué auprès
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaı̂ne alimentaire est la date
d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 4. Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l’exécu-
tion du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET

[S − C − 2001/22240]
16 MARS 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1997

en exécution de l’article 115 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée
le 7 août 1987

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

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée, le 7 août 1987, notamment
l’article 115, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1997 en exécution de l’article 115 de la
Loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, modifié par l’arrêté royal
du 19 novembre 1997, par l’arrêté royal du 23 avril 1998, par l’arrêté
royal du 16 mars 1999, par l’arrêté royal du 2 juillet 1999 et par l’arrêté
royal du 31 août 1999;
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Op de voordracht van Onze Minister van Sociale zaken en Pensioe-
nen en van Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid
en Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot
uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördi-
neerd op 7 augustus 1987, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
19 november 1997, bij het koninklijk besluit van 23 april 1998, bij het
koninklijk besluit van 16 maart 1999, bij het koninklijk besluit van
2 juli 1999 en bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1999 :

Doctors in Genees-, heel-, en verloskunde :

worden de vermeldingen « Brasseur Alain, La Louvière », « Tamise
Martine, Bruxelles », « Pincé Milde, Kessel-Lo » vervangen door de
vermelding « Fahrat Najwa, Nieuwerkerken ».

Verpleegkundigen :

worden de vermeldingen « Delbrassine Anne, Ham-sur-Heure »,
« Pauwels Hilde, Lebbeke » geschrapt.

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

Art. 3. Onze Minister van Sociale zaken en Pensioenen en Onze
Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu zijn
ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE

De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mevr. M. AELVOET

c

[2001/22269]
3 APRIL 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen

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

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 7 augustus 1987 en gewijzigd bij de wet van 30 decem-
ber 1988, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de
samenstelling van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen,
gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1989 houdende
samenvoeging van de afdeling Programmatie en de afdeling Erkenning
van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige
aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende
bevoegdheid, gewijzigd bij de wet van 17 juli 1997, inzonderheid op
artikel 2, § 2;

Gelet op het feit dat de afwijking op artikel 2, § 1 van voornoemde
wet van 20 juli 1990, gemotiveerd is door het feit dat de organisatie over
geen vrouwelijke leden beschikt die de expertise bezitten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming
van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen,
gewijzigd door de koninklijke besluiten van 30 juli 1996, 15 juli 1996,
18 juli 1996, 9 december 1996, 18 april 1997, 6 juli 1997, 9 juli 1997,
16 april 1998, 4 juli 1998, 31 augustus 1998, 28 september 1998,
6 oktober 1998, 13 mei 1999, 16 juni 1999, 2 juli 1999, 5 juli 1999,
5 oktober 1999, 30 maart 2000 en 15 oktober 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de
la Santé publique et de l’Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 1er de l’arrêté royal du 16 juillet 1997 en
exécution de l’article 115 de la loi sur les hôpitaux, coordonné le
7 août 1987 modifié par l’arrêté royal du 19 novembre 1997, par l’arrêté
royal du 23 avril 1998, par l’arrêté royal du 16 mars 1999, par l’arrêté
royal du 2 juillet 1999 et par l’arrêté royal du 31 août 1999 :

Docteurs en médecine, chirurgie et accouchement :

les mentions « Brasseur Alain, La Louvière », « Tamise Martine,
Bruxelles », « Pincé Hilde, Kessel-Lo » sont remplacées par la mention
« Fahrat Najwa, Nieuwerkerken ».

Infirmiers :

les mentions « Delbrassine Anne, Ham-sur-Heure », « Pauwels Hilde,
Lebbeke » sont supprimées.

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

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre
Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et
de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

La Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement,

Mme M. AELVOET

[2001/22269]
3 AVRIL 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 5 avril 1995

portant nomination des membres du Conseil national des établis-
sements hospitaliers

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

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l’arrêté royal du
7 août 1987 et modifié par la loi du 30 décembre 1988, notamment
l’article 20;

Vu l’arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil
national des établissements hospitaliers, modifié par l’arrêté royal du
28 avril 1999;

Vu l’arrêté royal du 24 mars 1989 fusionnant la section Programma-
tion et la section Agrément du Conseil national des établissements
hospitaliers;

Vu la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée
d’hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence
d’avis modifiée par la loi du 17 juillet 1997, notamment l’article 2, § 2;

Vu que la dérogation à l’article 2, § 1er, de la loi précitée du
20 juillet 1990 se justifie par le fait que l’organisation ne dispose pas de
membres féminines ayant l’expertise requise;

Vu l’arrêté royal du 5 avril 1995 portant nomination des membres du
Conseil national des établissements hospitaliers, modifié par les arrêtés
royaux des 30 juin 1996, 15 juillet 1996, 18 juillet 1996, 9 décembre 1996,
18 avril 1997, 6 juillet 1997, 9 juillet 1997, 16 avril 1998, 4 juin 1998,
31 août 1998, 28 septembre 1998, 6 octobre 1998, 13 mai 1999,
16 juin 1999, 2 juillet 1999, 5 juillet 1999, 5 octobre 1999, 30 mars 2000 et
15 octobre 2000;
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Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid en van
Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 5 april 1995
houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor
Ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door de koninklijke besluiten van
30 juni 1996, 15 juli 1996, 18 juli 1996, 9 december 1996, 18 april 1997,
6 juli1997, 9 juli 1997, 16 april 1998, 4 juni 1998, 31 augustus 1998,
28 september 1998, 6 oktober 1998, 13 mei 1999, 16 juni 1999, 2 juli 1999,
5 juli 1999, 5 oktober 1999, 30 maart 2000 en 15 oktober 2000, wordt de
vermelding :

« Mevr. Davignon, S., Brussel » vervangen door de vermelding :
« De heer Vojtassak, M., Brussel ».

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

Art. 3. Onze Minister van Volksgezondheid en Onze Minister van
Sociale Zaken zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 april 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

c

[2001/22265]
3 APRIL 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-

rieel besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van
de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het
koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking
van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

De Minister van Volksgezondheid,

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 7 augustus 1987 en gewijzigd bij de wet van 30 decem-
ber 1988, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de
werking van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, gewij-
zigd door het koninklijk besluit van 20 mei 1994;

Gelet op het ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 25 november 1994 tot aanwijzing van de leden van de
bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk
besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale
Raad voor ziekenhuisvoorzieningen, gewijzigd door de ministeriële
besluiten van 5 april 1995, 13 januari 1997, 24 januari 1997, 15 juli 1997,
8 juli 1998, 8 oktober 1998, 12 oktober 1998, 1 april 1999 en 6 mei 1999,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 § 2 van het ministerieel besluit van 25 novem-
ber 1994 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen
bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 novem-
ber 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor zieken-
huisvoorzieningen, gewijzigd door de ministeriële besluiten van
5 april 1995, 13 januari 1997, 24 januari 1997, 15 juli 1997, 8 juli 1998,
8 oktober 1998, 12 oktober 1998, 1 april 1999 en 6 mei 1999, wordt de
vermelding :

« de heer Monaco, B., Forchies-la Marche »

vervangen door de vermelding :

« de heer Wilmotte, J., Villers-la-Ville ».

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre
Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 5 avril 1995 portant
nomination des membres du Conseil national des établissements
hospitaliers, modifié par les arrêtés royaux des 30 juin 1996,
15 juillet 1996, 18 juillet 1996, 9 décembre 1996, 18 avril 1997,
6 juillet 1997, 9 juillet 1997, 16 avril 1998, 4 juin 1998, 31 août 1998,
28 septembre 1998, 6 octobre 1998, 13 mai 1999, 16 juin 1999,
2 juillet 1999, 5 juillet 1999, 5 octobre 1999, 30 mars 2000 et
15 octobre 2000, la mention :

« Mme Davignon, S., Bruxelles » est remplacée par la mention :
« M. Vojtassak, M., Bruxelles ».

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

Art. 3. Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des
Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

[2001/22265]
3 AVRIL 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du

25 novembre 1994 de désignation des membres des groupes de
travaux spéciaux visés à l’article 7, 1° et 3° de l’arrêté royal du
19 novembre 1982 relatif au fonctionnement du Conseil national
des établissements hospitaliers

Le Ministre de la Santé publique,

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l’arrêté royal du
7 août 1987 et modifiée par la loi du 30 décembre 1988, notamment
l’article 20;

Vu l’arrêté royal du 19 novembre 1982 relatif au fonctionnement du
Conseil national des établissements hospitaliers, modifié par l’arrêté
royal du 20 mai 1994;

Vu l’arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 25 novem-
bre 1994 de désignation des membres des groupes de travaux spéciaux
visés à l’article 7, 1° et 3° de l’arrêté royal du 19 novembre 1982 relatif
au fonctionnemment du Conseil national des établissement hospita-
liers, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 13 jan-
vier 1997, 24 janvier 1997, 15 juillet 1997, 8 juillet 1998, 8 octobre 1998,
12 octobre 1998, 1er avril 1999 et 6 mai 1999,

Arrête :

Article 1er. A l’article 1er, § 2 de l’arrêté ministériel du 25 novem-
bre 1994 de désignation des membres des groupes de travaux spéciaux
visés à l’article 7, 1° et 3° de l’arrêté royal du 19 novembre 1982 relatif
au fonctionnement du Conseil national des établissements hospitaliers,
modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 1995, 13 janvier 1997,
24 janvier 1997, 15 juillet 1997, 8 juillet 1998, 8 octobre 1998,
12 octobre 1998, 1er avril 1999 et 6 mai 1999, la mention :

« M. Monaco, B., Forchies-la-Marche »

est remplacé par la mention :

« M. Wilmotte, J., Villers-la-Ville ».
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Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 3 april 2001.

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. M. AELVOET

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

[2001/22299]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Beheerscomité voor de mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor
uitkeringen. — Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en
van de leden

Bij koninklijk besluit van 23 maart 2001, wordt hernieuwd voor een
termijn van zes jaar, ingaande op 10 januari 2001, het mandaat van de
heer Pecriaux, N., als voorzitter van het Beheerscomité voor de
mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksin-
stituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Bij hetzelfde besluit, worden hernieuwd voor een termijn van zes
jaar, ingaande op 3 december 2000, als leden van het Beheerscomité
voor de mijnwerkers, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten
van :

de heren Berwart, R.; Geboers, R.; Poppe, R.; Schmitz, J.-Cl.; Van Den
Broeck, J. en Van Parijs, A., in de hoedanigheid van leden, als
vertegenwoordigers van de representatieve professionele werkgevers-
organisaties die werknemers vertegenwoordigen die onderworpen zijn
aan de maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en ermee gelijkge-
stelden;

de heren Briscolini, C.; Cuyvers, A.; Hermans, A.; Nemes, E.;
Rodomonti, I. en Staal, J., in de hoedanigheid van leden, als vertegen-
woordigers van de representatieve professionele werknemersorganisa-
ties die werknemers vertegenwoordigen die onderworpen zijn aan de
maatschappelijke zekerheid der mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

[2001/22288]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische

geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Ontslagverlening. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 3 april 2001, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 februari 2001, wordt eervol ontslag uit zijn functies van
werkend lid van de Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de
Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Dammekens,
E.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde Raad,
Mevr. Duyck, M., tot werkend lid, in de hoedanigheid van vertegen-
woordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de
heer Dammekens, E., wiens mandaat zij zal voleindigen.

[2001/22289]
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische

farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging. — Hernieuwing. — Benoeming van de leden

Bij koninklijk besluit van 4 april 2001, wordt hernieuwd voor een
termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2000, als lid van de
Technische farmaceutische raad, ingesteld bij de Dienst voor genees-
kundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering, het mandaat van :

— Mevr. Van Cutsem-Sitou, J., in de hoedanigheid van plaatsver-
vangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd in de hoedanigheid van
plaatsvervangend lid in bovengenoemde raad, vanaf de datum van
deze publicatie :

— Mevr. Detiège, M., als vertegenwoordigster van een verzekerings-
instelling, ter vervanging van Mevr. Van Cutsem-Sitou, J., wier
mandaat zij zal voleindigen.

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

Bruxelles, le 3 avril 2001.

La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

[2001/22299]

Institut national d’assurance maladie-invalidité

Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, institué auprès du
Service des indemnités. — Renouvellement du mandat de prési-
dent et des membres

Par arrêté royal du 23 mars 2001, est renouvelé pour un terme de
six ans, prenant cours le 10 janvier 2001, le mandat de M. Pecriaux, N.,
en qualité de président du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs,
institué auprès du Service des indemnités de l’Institut national
d’assurance maladie-invalidité.

Par le même arrêté, sont renouvelés pour un terme de six ans,
prenant cous le 3 décembre 2000, en qualité de membres du Comité de
gestion pour les ouvriers mineurs, institué auprès du Service des
indemnités de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, les
mandats de :

MM. Berwart, R.; Geboers, R.; Poppe, R.; Schmitz, J.-Cl.; Van Den
Broeck, J. et Van Parijs, A., en qualité de membres, au titre de
représentants des organisations professionnelles représentatives des
employeurs occupant des travailleurs assujettis au régime de sécurité
sociale des ouvriers mineurs et assimilés;

MM. Briscolini, C.; Cuyvers, A.; Hermans, A.; Nemes, E.; Rodo-
monti, I. et Staal, J., en qualité de membres, au titre de représentants des
organisations professionnelles représentatives des travailleurs qui
représentent les travailleurs assujettis au régime de sécurité sociale des
ouvriers mineurs et assimilés.

[2001/22288]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil techni-

que médical, institué auprès du Service des soins de santé. —
Démission. — Nomination

Par arrêté royal du 3 avril 2001, qui produit ses effets le
1er février 2001, démission honorable de ses fonctions de membre
effectif du Conseil technique médical, institué auprès du Service des
soins de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, est
accordée à M. Dammekens, E.

Par le même arrêté, est nommée audit Conseil, Mme Duyck, M., en
qualité de membre effectif , au titre de représentante d’un organisme
assureur, en remplacement de M. Dammekens, E., dont elle achèvera le
mandat.

[2001/22289]
Institut national d’assurance maladie-invalidité. — Conseil techni-

que pharmaceutique, institué auprès du Service des soins de santé.
Renouvellement. — Nomination de membres

Par arrêté royal du 4 avril 2001, est renouvelé pour un terme de
six ans, prenant cours le 1er janvier 2000, en qualité de membre du
Conseil technique pharmaceutique, institué auprès du Service des soins
de santé de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, le mandat
de :

— Mme Van Cutsem-Sitou, J., en qualité de membre suppléant, au
titre de représentante d’un organisme assureur.

Par le même arrêté, est nommée en qualité de membre suppléant
dudit Conseil, à partir de la date de cette publication :

— Mme Detiège, M., au titre de représentante d’un organisme
assureur, en remplacement de Mme Van Cutsem-Sitou, J., dont elle
achèvera le mandat.
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[2001/22273]
Rijksdienst voor sociale zekerheid. — Personeel. — Mobiliteit

Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale
zekerheid genomen in zijn vergadering van 23 januari 2001, wordt
Mevr. Christine Himpe, bestuursassistent 20E bij het Ministerie van
Middenstand, met ingang van 1 december 2000, overgeplaatst naar de
Rijksdienst voor sociale zekerheid in een vacante betrekking van
bestuursassistent 20E in het Franse taalkader.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de
Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden
toegezonden.

[2001/22272]
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie. — Personeel. — Mobiliteit

Bij besluit van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie van 26 februari 2001, wordt Mevr. Rita Van Cauter, bestuurs-
assistent 20E bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2001, overgeplaatst naar de
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie in een vacante betrekking van
bestuursassistent 20E in het Nederlandse taalkader.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de
Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden
toegezonden.

[2001/22250]
Beheerscomité van de sociale zekerheid

Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001, dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking :

— wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid
van het Beheerscomité van de sociale zekerheid verleend aan de
heer Leo Fransman;

— wordt Mevr. Bernadette Adnet benoemd tot lid van het Beheers-
comité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoor-
digster van de representatieve werkgeversorganisaties, ter vervanging
van de heer Leo Fransman, wiens mandaat zij zal voleindigen.

[2001/22249]
Beheerscomité van de sociale zekerheid. — Benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 26 maart 2001 dat in werking treedt de dag
van deze bekendmaking :

— wordt de heer José Mont benoemd tot lid van het Beheerscomité
van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger
van de overheid.

[2001/22258]
Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de

arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. — Raad
van beheer. — Benoeming van een lid

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 dat in werking treedt met
ingang van 1 januari 2001, wordt de heer Opdelocht, Roger, benoemd
tot lid van de Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor
gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor
binnenscheepvaart, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de
meest representatieve interprofessionele werknemersorganisaties, ter
vervanging van de heer Van Den Bosch, Emiel, met brugpensioen en
wiens mandaat hij zal voleindigen tot 31 december 2005.

[2001/22273]
Office national de sécurité sociale. — Personnel. — Mobilité

Par décision du Comité de gestion de l’Office national de sécurité
sociale pris en sa réunion du 23 février 2001, Mme Christine Himpe,
assistant administratif 20E auprès du Ministère des Classes moyennes,
est transférée à l’Office national de sécurité sociale, dans un emploi
d’assistant administratif 20E vacant au cadre linguistique français, à
partir du 1er décembre 2000.

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) sont pli
recommandé à la poste.

[2001/22272]
Office national des vacances annuelles. — Personnel. — Mobilité

Par décision du Comité de gestion de l’Office national des vacances
annuelles du 26 février 2001, Mme Rita Van Cauter, assistant adminis-
tratif 20E auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique
et de l’Environnement, est transférée à l’Office national des vacances
annuelles, dans un emploi d’assistant administratif 20E vacant au cadre
linguistique néerlandais, à partir du 1er janvier 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) sont pli
recommandé à la poste.

[2001/22250]
Comité de gestion de la sécurité sociale
Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 26 mars 2001, qui entre en vigueur le jour de la
présente publication :

— démission honorable de son mandat de membre du Comité de
gestion de la sécurité sociale est accordée, à sa demande, à
M. Leo Fransman;

— Mme Bernadette Adnet est nommée en qualité de membre du
Comité de gestion de la sécurité sociale, au titre de représentante des
organisations représentatives des employeurs, en remplacement de
M. Leo Fransman, dont elle achèvera le mandat.

[2001/22249]
Comité de gestion de la sécurité sociale. — Nomination d’un membre

Par arrêté royal du 26 mars 2001 qui entre en vigueur le jour de la
présente publication :

— M. José Mont est nommé en qualité de membre du Comité de
gestion de la sécurité sociale, au titre de représentant des pouvoirs
publics.

[2001/22258]
Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en

faveur des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie.
Conseil d’administration. — Nomination d’un membre

Par arreté ministériel du 30 mars 2001, qui produit ses effets le
1er janvier 2001, M. Opdelocht, Roger est nommé en qualité de membre
du Conseil d’administration de la Caisse spéciale de compensation
pour allocations familiales en faveur des travailleurs occupés dans les
entreprises de batellerie, au titre de représentant des organisations
interprofessionnelles les plus représentatives des travailleurs, en rem-
placement de M. Emiel Van den Bosch, en prépension, dont il achèvera
le mandat jusqu’au 31 décembre 2005.
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MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[S − C − 2001/07107]
Krijgsmacht. — Eervolle onderscheiding. — Nationale Orden

Bij koninklijk besluit nr. 3443 van 28 maart 2001, wordt het
Grootkruis in de Kroonorde verleend aan vice-admiraal W. M. Herte-
leer, vleugeladjudant des Konings.

Hij zal van heden af rang in de Orde innemen.

[2001/07105]
Krijgsmacht. — Benoemingen van lagere officieren

in het kader van de beroeps- en aanvullingsofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3431 van 22 maart 2001 :

Landmacht

Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de
beroepsofficieren op 26 maart 2001 :

Tot kapitein-commandant in het korps van de artillerie, kapitein
R. Vandevorst.

Tot kapitein in het korps van de infanterie, luitenant T. Landas.
Tot kapitein in het korps van de transmissietroepen, luitenant

M. Leroy.
Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de

aanvullingsofficieren op 27 maart 2001 :
Tot aanvullingskapitein-commandant in het korps van de transmis-

sietroepen, aanvullingskapitein W. Kuys.

Luchtmacht

Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de
beoepsofficieren op 26 maart 2001 :

Tot kapitein-commandant van het vliegwezen in het korps van het
niet-varend personeel, kapitein van het vliegwezen S. Hamels.

Marine

Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de
beroepsofficieren op 26 maart 2001 :

Tot luitenant-ter-zee eerste klasse in het korps van de officieren van
de diensten, luitenant-ter-zee van de diensten M. Van Cleven.

Medische dienst

Heeft de volgende benoeming plaats in de categorie van de
beroepsofficieren op 26 maart 2001 :

Tot kapitein in het medisch ondersteunend korps, luitenant
E. Vandermeulen.

[2001/07103]
Krijgsmacht. — Benoemingen van officieren in een hogere graad

in het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3429 van 22 maart 2001 :

Landmacht

Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de
reserveofficieren op 26 maart 2001 :

Reserveluitenant-kolonel in het korps van de infanterie, de reser-
vemajoors :

J.-L. Picard, L. Warichet, J. Destrait, D. Helbois, P. Godfrind,
B. Willemot, J. Ketels, W. Van Linden, P. De Wolf, G. Boeckstens,
R. Stercq, P. Waeytens, J. Van Hemelryck

Reservemajoor in het korps van de infanterie, de reservekapiteins-
commandanten :

A. Moerman, G. Deworst, F. Clinckemaillie, I. Dupont, D. Beeckman.
Reserveluitenant-kolonel in het korps van de pantsertroepen, de

reservemajoors :
B. Elleboudt, F. Boileau, K. Vos, F. Verdier, R. David, A. Vandeven,

J. Pauwels, J. Nackaerts, M. De Clercq.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

[S − C − 2001/07107]
Forces armées. — Distinction honorifique. — Ordres nationaux

Par arrêté royal n° 3443 du 28 mars 2001, la Grand-Croix de l’Ordre
de la Couronne est décernée au vice-amiral Herteleer, W. M., aide de
camp du Roi.

Il prendra rang dans l’Ordre à dater de ce jour.

[2001/07105]
Forces armées. — Nominations d’officiers subalternes

dans le cadre des officiers de carrière et de complément

Par arrêté royal n° 3431 du 22 mars 2001 :

Force terrestre

Les nominations suivantes ont lieu dans la catégorie des officiers de
carrière le 26 mars 2001 :

Capitaine-commandant dans le corps de l’artillerie, le capitaine
R. Vandevorst.

Capitaine dans le corps de l’infanterie, le lieutenant T. Landas.
Capitaine dans le corps des troupes de transmission, le lieutenant

M. Leroy.
La nomination suivante a lieu dans la catégorie des officiers de

complément le 27 mars 2001 :
Capitaine-commandant de complément dans le corps des troupes de

transmission, le capitaine de complément W. Kuys.

Force aérienne

La nomination suivante a lieu dans la catégorie des officiers de
carrière le 26 mars 2001 :

Capitaine-commandant d’aviation dans le corps du personnel non-
navigant, le capitaine d’aviation S. Hamels.

Marine

La nomination suivante a lieu dans la catégorie des officiers de
carrière le 26 mars 2001 :

Lieutenant de vaisseau de première classe dans le corps des officiers
des services, le lieutenant de vaisseau des services M. Van Cleven.

Service médical

La nomination suivante a lieu dans la catégorie des officiers de
carrière le 26 mars 2001 :

Capitaine dans le corps support médical, le lieutenant E. Vandermeu-
len.

[2001/07103]
Forces armées. — Nominations d’officiers à un grade supérieur

dans le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 3429 du 22 mars 2001 :

Force terrestre

Les nominations suivantes ont lieu dans la catégorie des officiers de
réserve le 26 mars 2001 :

Lieutenant-colonel de réserve dans le corps de l’infanterie, les
majors de réserve :

J.-L. Picard, L. Warichet, J. Destrait, D. Helbois, P. Godfrind,
B. Willemot, J. Ketels, W. Van Linden, P. De Wolf, G. Boeckstens, R.
Stercq, P. Waeytens, J. Van Hemelryck

Major de réserve dans le corps de l’infanterie, les capitaines-
commandants de réserve :

A. Moerman, G. Deworst, F. Clinckemaillie, I. Dupont, D. Beeckman.
Lieutenant-colonel de réserve dans le corps des troupes blindées,

les majors de réserve :
B. Elleboudt, F. Boileau, K. Vos, F. Verdier, R. David, A. Vandeven, J.

Pauwels, J. Nackaerts, M. De Clercq.
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Reservemajoor in het korps van de pantsertroepen, de
reservekapiteins-commandanten :

N. Eurlings, J.-J. Van Den Corput, N. Van Den Eede, Y. Leloux,
M. de Hemptinne.

Reserveluitenant-kolonel in het korps van de artillerie, reservemajoor
L. De Vos.

Reservemajoor in het korps van de artillerie, reservekapitein-
commandant P. Van Hoecke.

Reservemajoor in het korps van de genie, reservekapitein-
commandant J. Stiers.

Reserveluitenant-kolonel in het korps van de transmissietroepen,
de reservemajoors :

M. Lobelle, H. Blondelle.

Reservemajoor in het korps van de transmissietroepen, de
reservekapiteins-commandanten :

D. Lammens-De Ly, L. Vileyn.

Reserveluitenant-kolonel in het korps van de logistiek, de reserve-
majoors :

L. Savelkoels, B. Blaise, L. De Gang, B. Vandensteen, M. Gryson,
J. De Court.

Reservemajoor in het korps van de logistiek, de reservekapiteins-
commandanten :

P. Rousseau, M. Van Opstal, F. Van Nunen, M. Molein.

Luchtmacht
Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de

reserveofficieren op 26 maart 2001 :

Reserveluitenant-kolonel van het vliegwezen in het korps van het
niet-varend personeel, de reservemajoors van het vliegwezen :

R. de Hemptinne, J. D’Hooghe.

Reservemajoor van het vliegwezen in het korps van het niet-
varend personeel, de reservekapiteins-commandanten van het vliegwe-
zen :

J. Franssen; W. Jacobs, F. Rober, E. Debois, R. Leenders.

Marine

Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de
reserveofficieren op 26 maart 2001 :

Reservefregatkapitein in het korps van de dekofficieren, de reser-
vekorvetkapiteins :

P. Bernaert, L. Soete.

Reservekorvetkapitein in het korps van de dekofficieren, de
reserveluitenants-ter-zee eerste klasse :

R. Crott, P. Bertholet, G. Brogniez.

Reservekorvetkapitein technicus in het korps van de officieren
technici, reserveluitenant-ter-zee eerste klasse technicus G. Coget.

Reservefregatkapitein van de diensten in het korps van de
officieren van de diensten, de reservekorvetkapiteins van de diensten :

P. Huget, L. Vyncke, P. Planche, O. Kervyn de Meerendre.

Reservekorvetkapitein van de diensten in het korps van de officieren
van de diensten, reserveluitenant-ter-zee eerste klasse van de diensten
V. Borreman.

Medische dienst

Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de
reserveofficieren op 26 maart 2001 :

Geneesheer-reserveluitenant-kolonel in het medisch technisch korps,
de geneesheren-reservemajoors :

P. Broos, P. Colaes, A. Veugels, T. De Decker.

Tandarts-reserveluitenant-kolonel in het medisch technisch korps,
de tandartsen-reservemajoors :

D. Van Laere, F. Zukowski.

Geneesheer-reservemajoor in het medisch technisch korps, de
geneesheren-reservecommandanten :

P. Dejonckere, A. Vantomme.

Major de réserve dans le corps des troupes blindées, les capitaines-
commandants de réserve :

N. Eurlings, J.-J. Van Den Corput, N. Van Den Eede, Y. Leloux,
M. de Hemptinne.

Lieutenant-colonel de réserve dans le corps de l’artillerie, le major de
réserve L. De Vos.

Major de réserve dans le corps de l’artillerie, le capitaine-
commandant de réserve P. Van Hoecke.

Major de réserve dans le corps du génie, le capitaine-commandant de
réserve J. Stiers.

Lieutenant-colonel de réserve dans le corps des troupes de
transmission, les majors de réserve :

M. Lobelle, H. Blondelle.

Major de réserve dans le corps des troupes de transmission, les
capitaines-commandants de réserve :

D. Lammens-De Ly, L. Vileyn.

Lieutenant-colonel de réserve dans le corps de la logistique, les
majors de réserve :

L. Savelkoels, B. Blaise, L. De Gang, B. Vandensteen, M. Gryson,
J. De Court.

Major de réserve dans le corps de la logistique, les capitaines-
commandants de réserve :

P. Rousseau, M. Van Opstal, F. Van Nunen, M. Molein.

Force aérienne
Les nominations suivantes ont lieu dans la catégorie des officiers de

réserve le 26 mars 2001 :

Lieutenant-colonel de réserve dans le corps du personnel non-
navigant, les majors d’aviation de réserve :

R. de Hemptinne, J. D’Hooghe.

Major de réserve dans le corps du personnel non-navigant, les
capitaines-commandants d’aviation de réserve :

J. Franssen; W. Jacobs, F. Rober, E. Debois, R. Leenders.

Marine

Les nominations suivantes ont lieu dans la catégorie des officiers de
réserve le 26 mars 2001 :

Capitaine de frégate de réserve dans le corps des officiers de pont,
les capitaines de corvette de réserve :

P. Bernaert, L. Soete.

Capitaine de corvette de réserve dans le corps des officiers de pont,
les lieutenants de vaisseau de première classe de réserve :

R. Crott, P. Bertholet, G. Brogniez.

Capitaine de corvette technicien de réserve dans le corps des officiers
techniciens, le lieutenant de vaisseau de première classe technicien de
réserve G. Coget.

Capitaine de frégate des services de réserve dans le corps des
officiers des services, les capitaines de corvette des services de réserve :

P. Huget, L. Vyncke, P. Planche, O. Kervyn de Meerendre.

Capitaine de corvette des services de réserve dans le corps des
officiers des services, le lieutenant de vaisseau de première classe des
services de réserve V. Borreman.

Service médical

Les nominations suivantes ont lieu dans la catégorie des officiers de
réserve le 26 mars 2001 :

Médecin lieutenant-colonel de réserve dans le corps technique
médical, les médecins majors de réserve :

P. Broos, P. Colaes, A. Veugels, T. De Decker.

Dentiste lieutenant-colonel de réserve dans le corps technique
médical, les dentistes majors de réserve :

D. Van Laere, F. Zukowski.

Médecin major de réserve dans le corps technique médical, les
médecins commandants de réserve :

P. Dejonckere, A. Vantomme.
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Tandarts-reservemajoor in het medisch technisch korps, tandarts-
reservecommandant H. Huysmans.

Geneesheer-reservemajoor in het medisch technisch korps, geneesheer-
reservecommandant P. Albert.

Dierenarts-reservemajoor in het medisch technisch korps, dierenarts-
reservecommandant T. Charlier.

Geneesheer-reservemajoor in het medisch technisch korps, de
geneesheren-reservecommandanten :

P. Schockaert, P. Cossement.
Tandarts-reservemajoor in het medisch technisch korps, de

tandartsen-reservecommandanten :
F. Labeye, J.-P. Decorte.
Apotheker-reservemajoor in het medisch technisch korps, apotheker-

reservecommandant M. Aerts.
Tandarts-reservemajoor in het medisch technisch korps, tandarts-

reservecommandant E. Musch.
Reserveluitenant-kolonel in het ondersteunend korps, reservemajoor

R. Vandamme.
Reservemajoor in het ondersteunend korps, de reservekapiteins-

commandanten :
R. Frans, D. Di Duca, E. Op De Beeck.

[2001/07097]
Krijgsmacht. — Overgang van het kader van de aanvullings-
en beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3420 van 15 maart 2001, wordt het ontslag uit
het ambt dat hij bij het kader der aanvullingsofficieren van de
landmacht bekleedt, aangeboden door luitenant Rolin, F., aangenomen
op 1 mei 2001.

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

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserveon-
derluitenant op 28 september 1992.

Bij koninklijk besluit nr. 3421 van 15 maart 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
De Vocht, J., aangenomen op 1 april 2001.

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 1981.

[2001/07104]
Krijgsmacht. — Benoemingen van lagere officieren

in het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3430 van 22 maart 2001 :

Landmacht

Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de
infanterie op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein-commandant, de reservekapi-
teins :

F. Boone (27.06.00), W. Peeters (27.03.01), L. De Witte (27.03.01).
In de graad van reservekapitein, de reserveluitenants :

P. De Rache (27.09.99), E. Paquot (27.09.00).
In de graad van reserveluitenant, de reserveonderluitenants :

G. Pollier (27.06.94), B. Hermans (27.03.97), B. de Woot de Trixhe
(jonkheer) (27.12.98).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Dentiste major de réserve dans le corps technique médical, le dentiste
commandant de réserve H. Huysmans.

Médecin major de réserve dans le corps technique médical, le
médecin commandant de réserve P. Albert.

Vétérinaire major de réserve dans le corps technique médical, le
vétérinaire commandant de réserve T. Charlier.

Médecin major de réserve dans le corps technique médical, les
médecins commandants de réserve :

P. Schockaert, P. Cossement.
Dentiste major de réserve dans le corps technique médical, les

dentistes commandants de réserve :
F. Labeye, J.-P. Decorte.
Pharmacien major de réserve dans le corps technique médical, le

pharmacien commandant de réserve M. Aerts.
Dentiste major de réserve dans le corps technique médical, le dentiste

commandant de réserve E. Musch.
Lieutenant-colonel de réserve dans le corps support médical, le major

de réserve R. Vandamme.
Major de réserve dans le corps support médical, les capitaines-

commandants de réserve :
R. Frans, D. Di Duca, E. Op De Beeck.

[2001/07097]
Forces armées. — Passage du cadre des officiers de complément

et de carrière dans le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 3420 du 15 mars 2001, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans le cadre des officiers de complément de la force
terrestre, offerte par le lieutenant Rodin, F., est acceptée le 1er mai 2001.

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

Pour l’avancement ultérieur il prend rang d’ancienneté de sous-
lieutenant de réserve le 28 septembre 1992.

Par arrêté royal n° 3421 du 15 mars 2001, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans le cadre des officiers de carrière de la force aérienne,
offerte par le capitaine-commandant d’aviation De Vocht, J., est
acceptée le 1er avril 2001.

Il passe à cette date, avec son grade et son ancienneté, dans le cadre
des officiers de réserve 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 1981.

[2001/07104]
Forces armées. — Nominations d’officiers subalternes

dans le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 3430 du 22 mars 2001 :

Force terrestre

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps de l’infanterie, le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine-commandant de réserve, les capitaines de
réserve :

F. Boone (27.06.00), W. Peeters (27.03.01), L. De Witte (27.03.01).
Au grade de capitaine de réserve, les lieutenants de réserve :

P. De Rache (27.09.99), E. Paquot (27.09.00).
Au grade de lieutenant de réserve, les sous-lieutenants de réserve :

G. Pollier (27.06.94), B. Hermans (27.03.97), B. de Woot de Trixhe
(écuyer) (27.12.98).

Ils prennent rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.
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Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de
pantsertroepen, op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein-commandant, reservekapitein F.
Slegers (27.03.01).

In de graad van reserveluitenant, reserveonderluitenant F. Desutter
(27.12.96).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van de
artillerie, op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein, reserveluitenant F. De Schepper
(27.09.00).

In de graad van reserveluitenant, de reserveonderluitenants :

P. Filleul (27.12.98), S. Bonte (27.03.01).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Wordt de hierna genoemde officier benoemd in het korps van de
logistiek van de landmacht op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein, reserveluitenant, A. Couniot
(27.12.99).

Hij neemt anciënniteitsrang op de achter zijn naam vermelde datum.

Wordt de hierna genoemde officier benoemd in het korps van de
administratie van de landmacht op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein van administratie, reserveluitenant
van administratie B. della Faille d’Huysse (baron) (27.06.99).

Hij neemt anciënniteitsrang op de achter zijn naam vermelde datum.

Luchtmacht

Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het korps van het
niet-varend personeel van de luchtmacht op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein van het vliegwezen, reserveluitenant
van het vliegwezen D. Desmettre (27.09.98).

In de graad van reserveluitenant van het vliegwezen, de reserve-
onderluitenants van het vliegwezen :

Y. Hoebaer (27.03.01), N. Coussement (27.03.01), H. Staes (27.03.01),
P. Ferreire Marum (27.03.01), A. Mertens (27.03.01), M. Galoul (27.03.01),
F. Migeotte (27.03.01), M. Poppe (27.03.01), S. Dermien (27.03.01), B.
Delvaux (27.03.01), Y. Cleyman (27.03.01), L. Baeyens (27.03.01),
S. vander Stegen de Schrieck (graaf) (27.03.01).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Medische dienst

Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het medisch
technisch korps, op 27 maart 2001 :

In de graad van tandarts-reservecommandant, tandarts-
reservekapitein B. Deldinne (27.03.01).

In de graad van apotheker-reservecommandant, apotheker-
reservekapitein O. Lhoir (27.03.01).

In de graad van geneesheer-reservecommandant, de geneesheren-
reservekapiteins :

P. Sorgeloose (27.03.01), E. Janssens (27.03.01), J. Collin (27.03.01).

In de graad van tandarts-reservekapitein, tandarts-reserveluitenant
A. Redant (27.03.01).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Worden de hierna genoemde officieren benoemd in het medisch
ondersteunend korps, op 27 maart 2001 :

In de graad van reservekapitein-commandant, reservekapitein
A. Bouffioulx (27.03.01).

In de graad van reservekapitein, de reserveluitenants :

W. Top (27.03.01), J. Everaet (27.03.01), D. Hollanders (27.03.01).

Ze nemen anciënniteitsrang op de achter hun naam vermelde datum.

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps des troupes blindées, le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine-commandant de réserve, le capitaine de
réserve F. Slegers (27.03.01).

Au grade de lieutenant de réserve, le sous-lieutenant de réserve
F. Desutter (27.12.96).

Ils prennant rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps de l’artillerie, le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine de réserve, le lieutenant de réserve F. De
Schepper (27.09.00).

Au grade de lieutenant de réserve, les sous-lieutenants de réserve :

P. Filleul (27.12.98), S. Bonte (27.03.01).

Ils prennent rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.

L’officier dont le nom est repris ci-après est nommé dans le corps de
la logistique de la force terrestre, le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine de réserve, le lieutenant de réserve A. Couniot
(27.12.99).

Il prend rang d’ancienneté à la date suivant son nom.

L’officier dont le nom est repris ci-après est nommé dans le corps de
l’administration de la force terrestre le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine d’administration de réserve, le lieutenant
d’administration de réserve B. della Faille d’Huysse (baron) (27.06.99).

Il prend rang d’ancienneté à la date suivant son nom.

Force aérienne

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps du personnel non-navigant de la force aérienne le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine d’aviation de réserve, le lieutenant d’aviation
de réserve D. Desmettre (27.09.98).

Au grade de lieutenant d’aviation de réserve, les sous-lieutenants
d’aviation de réserve :

Y. Hoebaer (27.03.01), N. Coussement (27.03.01), H. Staes (27.03.01),
P. Ferreire Marum (27.03.01), A. Mertens (27.03.01), M. Galoul (27.03.01),
F. Migeotte (27.03.01), M. Poppe (27.03.01), S. Dermien (27.03.01), B.
Delvaux (27.03.01), Y. Cleyman (27.03.01), L. Baeyens (27.03.01),
S. vander Stegen de Schrieck (comte) (27.03.01).

Ils prennent rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.

Service médical

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps technique médical, le 27 mars 2001 :

Au grade de dentiste commandant de réserve, le dentiste capitaine
de réserve B. Deldinne (27.03.01).

Au grade de pharmacien commandant de réserve, le pharmacien
capitaine de réserve O. Lhoir (27.03.01).

Au grade de médecin commandant de réserve, les médecins
capitaines de réserve :

P. Sorgeloose (27.03.01), E. Janssens (27.03.01), J. Collin (27.03.01).

Au grade de dentiste capitaine de réserve, le dentiste lieutenant de
réserve A. Redant (27.03.01).

Ils prennent rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.

Les officiers dont les noms sont repris ci-après sont nommés dans le
corps support médical, le 27 mars 2001 :

Au grade de capitaine-commandant de réserve, le capitaine de
réserve A. Bouffioulx (27.03.01).

Au grade de capitaine de réserve, les lieutenants de réserve :

W. Top (27.03.01), J. Everaet (27.03.01), D. Hollanders (27.03.01).

Ils prennent rang d’ancienneté à la date suivant leur nom.
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[2001/07091]
Krijgsmacht. — Ontslag uit het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3403 van 8 maart 2001 :

Artikel 1. Het ontslag uit de graad aangeboden door de hierna
vermelde reserveofficieren wordt aanvaard op 1 februari 2001.

Landmacht

Korps van de infanterie
Reserveluitenant Legrand, G.
Hij blijft tot het einde van zijn militaire verplichtigen als soldaat op

de stamlijsten ingeschreven.

Korps van de artillerie
Reserveluitenant Cloquet, D.
Hij heeft geen militaire verplichtingen meer.

Korps van de genie
Reserveluitenant Hoet, J.-C.
Hij heeft geen militaire verplichtigen meer.

Korps van de logistiek
Reserveluitenant Jennes, H.
Hij blijft tot het einde van zijn militaire verplichtigen als soldaat op

de stamlijsten ingeschreven.

Luchtmacht

Korps van het varend personeel
Reservekapitein-commandant vlieger Van Put, R.
Hij heeft geen militaire verplichtigen meer.

Korps van het niet-varend personeel
Reservekapitein-commamdant van het vliegwezen Dommisse, C.
Hij heeft geen militaire verplichtigen meer.

Medische dienst

Korps van de geneesheren
Geneesheer-reserveluitenant Sonneville, T.
Hij blijft tot het einde van zijn militaire verplichtigen als soldaat op

de stamlijsten ingeschreven.

[2001/07098]
Krijgsmacht. — Speciale functie. — Ontslag. — Aanwijzing

Bij ministerieel besluit nr. 81886 van 19 maart 2001 :
Wordt kolonel stafbrevethouder Y. Jacques, op 14 maart 2001,

ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie Luxemburg.

Wordt kolonel stafbrevethouder J. Sana, op 14 maart 2001, in cumul
met zijn huidige functie, aangewezen voor het ambt van commandant
van de provincie Luxemburg.

[2001/07095]
Krijgsmacht. — Pensioneringen van beroepsofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3422 van 15 maart 2001 :
Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op

1 juli 2001 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire
pensioenen artikel 3, littera A, 4° :

Landmacht

Luitenant generaal Schoups, J.

Korps van de infanterie
Kolonel stafbrevethouder Casin, M.

De luitenant-kolonels :
Chenut, C.; Demeester, P.

Korps van de pantsertroepen
Majoor Quinteyn, R.

Korps van de artillerie

Luitenant-kolonel stafbrevethouder De Pauw, H.
De luitenant-kolonels :

Mazy, A.; Nyssens, P.; Godfroid, E.

[2001/07091]
Forces armées. — Démissions du cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 3403 du 8 mars 2001 :

Article 1er. La démission du grade offerte par les officiers de réserve
sous-mentionnés est acceptée le 1er février 2001.

Force terrestre

Corps de l’infanterie
Le lieutenant de réserve Legrand, G.
Il reste inscrit sur les listes matriculaires comme soldat jusqu’à

l’expiration de ses obligations militaires.

Corps de l’artillerie
Le lieutenant de réserve Cloquet, D.
Il n’a plus d’obligations militaires.

Corps du génie
Le lieutenant de réserve Hoet, J.-C.
Il n’a plus d’obligations militaires.

Corps de la logistique
Le lieutenant de réserve Jennes, H.
Il reste inscrit sur les listes matriculaires comme soldat jusqu’à

l’expiration de ses obligations militaires.

Force aérienne

Corps du personnel navigant
Le capitaine-commandant aviateur de réserve Van Put, R.
Il n’a plus d’obligations militaires.

Corps du personnel non-navigant
Le capitaine-commandant d’aviation de réserve Dommisse, C.
Il n’a plus d’obligations militaires.

Service médical

Corps des médecins
Le médecin-lieutenant de réserve Sonneville, T.
Il reste inscrit sur les listes matriculaires comme soldat jusqu’à

l’expiration de ses obligations militaires.

[2001/07098]
Forces armées. — Fonction spéciale. — Démission. — Désignation

Par arrêté ministériel n° 81886 du 19 mars 2001 :
Le colonel breveté d’état-major Jacques, Y., est déchargé le 14 mars 2001

de l’emploi de commandant de la province de Luxembourg.

Le colonel breveté d’état-major Sana, J. est désigné le 14 mars 2001, en
cumul de sa fonction actuelle, à l’emploi de commandant de la province
de Luxembourg.

[2001/07095]
Forces armées. — Mises à la pension d’officiers de carrière

Par arrêté royal n° 3422 du 15 mars 2001 :
Les officiers de carrière mentionnés ci-dessous sont mis à la pension

le 1er juillet 2001 en application des lois coordonnées sur les pensions
militaires, article 3, littera A, 4° :

Force terrestre

Le lieutenant général Schoups, J.

Corps de l’infanterie
Le colonel breveté d’état-major Casin, M.

Les lieutenants-colonels :
Chenut, C.; Demeester, P.

Corps des troupes blindées
Le major Quinteyn, R.

Corps de l’artillerie

Le lieutenant-colonel breveté d’état-major De Pauw, H.
Les lieutenants-colonels :

Mazy, A.; Nyssens, P.; Godfroid, E.
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De majoors :

Olivier, G.; Gossye, L.; Verdonck, R.; Berger, R.

Kapitein-commandant Kocks, B.

Korps van de transmissietroepen
Kapitein-commandant Raes, A;

Korps van de logistiek
Kolonel Van Den Houwe, F.

Luitenant-kolonel Vivier, R.

Luchtmacht

Korps van het niet-varend personeel
Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Toussaint, M.
Luitenant-kolonel van het vliegwezen Delrue, P.

De majoors van het vliegwezen :
Wouters, V.; Aerens, J.; Goris, M.
Kapitein-commandant van het vliegwezen Barbier, J.-P.

Marine

Divisieadmiraal Verhulst, M.

Korps van de dekofficieren
Luitenant-ter-zee eerste klasse Kramer, A.

Medische dienst

Medisch technisch korps
Tandarts-luitenant-kolonel Heirman, R.

Medisch ondersteunend korps
Kapitein-commandant Vaessen J.-P.
Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op

1 juli 2001 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire
pensioenen artikel 3, littera A, 5° :

Luchtmacht

Korps van het varend personeel
Kolonel vlieger stafbrevethouder Cornut, P.
Kolonel vlieger Stenuit, L.

De kapiteins-commandanten vliegers :

Hebbelinck, L.; Halleux, L.; Oyaert, D.

Worden de hieronder vermelde officieren van het aanvullingskader
gepensioneerd op 1 juli 2001 in toepassing der samengeordende wetten
op de militaire pensioenen, artikel 3, littera A, 4° :

Landmacht

Korps van de infanterie

De kapiteins-commandanten :

Van Ooteghem, L.; Huybrechts, D.

Korps van de logistiek

De kapiteins-commandanten :

Van Der Cammen, J.; Viatour, P.

Luchtmacht

Korps van het niet-varend personeel

Kapitein-commandant van het vliegwezen Wuikmart, A.

De kapiteins van het vliegwezen :

Lecocq, J.; Van Aerde, J.; Bailly, P.

Marine

Korps van de officieren van de diensten

Luitenant-ter-zee eerste klasse van de diensten Decamps, P.

Les majors :

Olivier, G.; Gossye, L.; Verdonck, R.; Berger, R.

Le capitaine-commandant Kocks, B.

Corps des troupes de transmission
Le capitaine-commandant Raes, A.

Corps de la logistique
Le colonel Van Den Houwe, F.

Le lieutenant-colonel Vivier, R.

Force aérienne

Corps du personnel non-navigant
Le colonel d’aviation breveté d’état-major Toussaint, M.
Le lieutenant-colonel d’aviation Delrue, P.

Les majors d’aviation :
Wouters, V.; Aerens, J.; Goris, M.
Le capitaine-commandant d’aviation Barbier, J.-P.

Marine

L’amiral de division Verhulst, M.

Corps des officiers de pont
Le lieutenant de vaisseau de première classe Kramer, A.

Service médical

Corps technique médical
Le dentiste lieutenant-colonel Heirman, R.

Corps support médical
Le capitaine-commandant Vaessen, J.-P.
Les officiers de carrière mentionnés ci-dessous sont mis à la pension

le 1er juillet 2001 en application des lois coordonnées sur les pensions
militaires, article 3, littera A, 5° :

Force aérienne

Corps du personnel navigant
Le colonel aviateur breveté d’état-major Cornut, P.
Le colonel aviateur Stenuit, L.

Les capitaines-commandants aviateurs :

Hebbelinck, L.; Halleux, L.; Oyaert, D.

Les officiers du cadre de complément mentionnés ci-dessous sont mis
à la pension le 1er juillet 2001 en application des lois coordonnées sur les
pensions militaires, article 3, littera A, 4° :

Force terrestre

Corps de l’infanterie

Les capitaines-commandants :

Van Ooteghem, L.; Huybrechts, D.

Corps de la logistique

Les capitaines-commandants :

Van Der Cammen, J.; Viatour, P.

Force aérienne

Corps du personnel non-navigant

Le capitaine-commandant d’aviation Wuilmart, A.

Les capitaines d’aviation :

Lecocq, J.; Van Aerde, J.; Bailly, P.

Marine

Corps des officiers des services

Le lieutenant de vaisseau de première classe des services Decamps, P.
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Medische dienst

Medisch ondersteunend korps
Kapitein-commandant Defauw, C.
Wordt de hieronder vermelde aanvullingsofficier gepensioneerd op

1 juli 2001 in toepassing der samengeordende wetten op de militaire
pensioenen artikel 3, littera A, 5° :

Luchtmacht

Korps van het varend personeel
Kapitein-commandant vlieger Duquet, A.

[2001/07109]
Krijgsmacht. — Pensioneringen

Bij koninklijk besluit nr. 3434 van 28 maart 2001 :
Worden ten definitieve titel op anciënniteitspensioen gesteld in

toepassing van artikel 3, littera C der samengeordende wetten op de
militaire pensioenen :

Luchtmacht

Korps van het niet-varend personeel
Op 1 maart 2001 :
Luitenant van het vliegwezen beroepsofficier, J. Staels.

Medische dienst

Medisch technisch korps
Op 1 maart 2001 :
Geneesheer-kapitein beroepsofficier, T. Van Der Schueren.

[2001/07110]
Leger. — Landmacht. — Verandering van anciënniteit

Bij koninklijk besluit nr. 3435 van 28 maart 2001, neemt majoor
P. Gousenbourger, van het korps van de artillerie, anciënniteitsrang als
majoor op 26 oktober 1992.

Voor verdere bevordering wordt hij na majoor A. Haegens
gerangschikt.

[2001/07106]
Burgerpersoneel. — Ontslagverleningen. — Benoeming

Bij koninklijk besluit nr. 3432 van 22 maart 2001, wordt aan de heer
Lucien Eppe, industrieel ingenieur, op 1 maart 2001 eervol ontslag uit
zijn ambt verleend, met aanspraak op een pensioen.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit nr. 3433 van 22 maart 2001, wordt
Mevr. Christine-N. Pien, in vast verband tot vertaler-revisor benoemd.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-
duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

Bij koninklijk besluit nr. 3437 van 28 maart 2001, wordt aan de heer
Wilfried Van Hoof, leraar, op 1 september 2001 eervol ontslag uit zijn
ambt verleend, met aanspraak op een pensioen.

Hij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Service médical

Corps support médical
Le capitaine-commandant Defauw, C.
L’officier de complément mentionné ci-dessous est mis à la pension le

1er juillet 2001 en application des lois coordonnées sur les pensions
militaires, article 3, littera A, 5° :

Force aérienne

Corps du personnel navigant
Le capitaine-commandant aviateur Duquet, A.

[2001/07109]
Forces armées. — Mises à la pension

Par arrêté royal n° 3434 du 28 mars 2001 :
Sont mis à la pension d’ancienneté à titre définitif, en application de

l’article 3, littera C, des lois coordonnées sur les pensions militaires :

Force aérienne

Corps du personnel non-navigant
Le 1er mars 2001 :
Le lieutenant d’aviation officier de carrière, Staels, J.

Service médical

Corps technique médical
Le 1er mars 2001 :
Le médecin capitaine officier de carrière, Van Der Schueren, T.

[2001/07110]
Armée. — Force terrestre. — Changement d’ancienneté

Par arrêté royal n° 3435 du 28 mars 2001, le major Gousenbourger, P.,
du corps de l’artillerie, prend rang d’ancienneté de major le 26 octo-
bre 1992.

Pour l’avancement ultérieur, il est classé après le major Haegens, A.

[2001/07106]
Personnel civil. — Démissions. — Nomination

Par arrêté royal n° 3432 du 22 mars 2001, la démission honorable de
son emploi est accordée à M. Eppe, Lucien, ingénieur industriel, avec
faculté de faire valoir ses droits à une pension de retraite à la date du
1er mars 2001.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de sa fonction.

Par arrêté royal n° 3433 du 22 mars 2001, Mme Pien, Christine-N., est
nommée à titre définitif en qualité de traducteur-réviseur.

Un recours en annulation de l’acte précité 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.

Par arrêté royal n° 3437 du 28 mars 2001, la démission honorable de
son emploi est accordée à M. Van Hoof, Wilfried, professeur, avec
faculté de faire valoir ses droits à une pension de retraite à la date du
1er septembre 2001.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de sa fonction.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[2001/00421]
Personeel. — Benoemingen

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Nancy Bracke
met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Roel Ghysel
met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Sofie Martens
met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Dirk
Nevelsteen met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Berten Pil met
ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad van
adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken — Centrale
Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Piet Sengeleng
met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Gerda
Vanwaeyenbergh met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar
benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Geert
Verbauwhede met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar
benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Geert Breckpot
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[2001/00421]
Personnel. — Nominations

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Nancy Bracke est nommée en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Roel Ghysel est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Sofie Martens est nommée en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Dirk Nevelsteen est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Berten Pil est nommé en qualité
d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère de
l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais — à
partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Piet Sengeleng est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Gerda Vanwaeyenbergh est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Geert Verbauwhede est nommé
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er janvier 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Geert Breckpot est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.
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Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Frank De Neve
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
— Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Kristel De
Smedt met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in
de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Kristine
Goossens met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Peter Ide met
ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Pascal Robaeys
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Katarina Smits
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Katrien Van
Gelder met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in
de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevrouw Marianne
Verdurme met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Steven
Vermeulen met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Joris
Verstraeten met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar
benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Frank De Neve est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Kristel De Smedt est nommée
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Kristine Goossens est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Peter Ide est nommé en qualité
d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère de
l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais — à
partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Pascal Robaeys est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Katarina Smits est nommée
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Katrien Van Gelder est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Marianne Verdurme est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Steven Vermeulen est nommé
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Joris Verstraeten est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.
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Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Johan Vynck
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Kathleen
Wagemans met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd
in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse
Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Ruth Willems
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Sylvie Kormoss
met ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de
graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt de heer Tim
Verschueren met ingang van 1 januari 2001 tot Rijksambtenaar
benoemd in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken — Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

Bij koninklijk besluit van 27 maart 2001 wordt Mevr. Pascale Ros met
ingang van 1 februari 2001 tot Rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken —
Centrale Diensten — Nederlands taalkader.

[2001/00393]
Personeel. — Opruststelling

Bij koninklijk besluit van 20 februari 2001 wordt, met ingang van
1 februari 2001, de heer Maes, Henri, adviseur-generaal bij het
departement, op vervroegd pensioen gesteld.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden
en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

[2001/00412]
Personeel. — Overplaatsing

Bij koninklijk besluit van 4 maart 2001 wordt, met ingang van
1 februari 2001, Mevr. Coppens, Bertina, adjunct-adviseur bij het Fonds
voor de Beroepsziekten, overgeplaatst in dezelfde hoedanigheid naar
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nederlands taalkader.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Johan Vynck est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Kathleen Wagemans est
nommée en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint
au Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Ruth Willems est nommée en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Sylvie Kormoss est nommée
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique
néerlandais — à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, M. Tim Verschueren est nommé en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

Par arrêté royal du 27 mars 2001, Mme Pascale Ros est nommée en
qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au Ministère
de l’Intérieur — Services centraux — Cadre linguistique néerlandais —
à partir du 1er février 2001.

[2001/00393]
Personnel. — Mise à la retraite

Par arrêté royal du 20 février 2001, M. Maes, Henri, conseiller général
au département, est admis à la pension anticipée à partir du
1er février 2001.

L’intéressé est autorisé à faire valoir ses droits à la pension de retraite
et à porter le titre honorifique de ses fonctions.

[2001/00412]
Personnel. — Transfert

Par arrêté royal du 4 mars 2001, Mme Coppens, Bertina, conseiller
adjoint au Fonds des Maladies professionnelles, est transférée, à partir
du 1er février 2001, en la même qualité au Ministère de l’Intérieur, cadre
linguistique néerlandais.

15205MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
EN MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[S − C − 2001/22242]

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten. Technisch comité voor de Gemeenschappelijke
sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten. — Ontslag en benoeming van een
lid

Bij koninklijk besiuit van 19 oktober 2000, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking :

wordt eervol ontsiag uit zijn mandaat van lid van het Technisch
comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het
personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ver-
leend aan de heer Jordens, Rony;

wordt Mevr. Champt, Francine, benoemd tot lid van voormeld
Technisch comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst, in de
hoedanigheld van vertegenwoordigster van de representatieve werk-
nemersorganisaties, ter vervanging van de heer Jordens, Rony, wiens
mandaat zij zal voleindigen.

[S − C − 2001/22241]

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten. Technisch comité voor de Gemeenschappelijke
sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten. — Ontslag en benoeming van een
lid

Bij koninklijk besiuit van 19 oktober 2000, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking :

- wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Technisch
comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het
personeel van de provinciale en plaatselijke overheldsdiensten ver-
leend aan Mevr. Vandersteen, Martine;

- wordt de heer Lambert, Claude, benoemd tot lid van voormeld
Technisch comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst, in de
hoedanigheld van vertegenwoordiger van de Minister van Binnen-
landse Zaken, ter vervanging van Mevr. Vandersteen, Martine, wier
mandaat hij zal voleindigen.

[S − C − 2001/22243]

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten. Technisch comité inzake de pensioenregeling
van het gemeentepersoneel, ingesteld bij de Rijksdienst voor
sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheids-
diensten. — Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 19 oktober 2000, dat in werking treedt de
dag van deze bekendmaking :

- wordt eervol ontslag uit haar mandaat van lid van het Technisch
comité inzake de pensioenregeling van het gemeentepersoneel, inge-
steld bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten verleend aan Mevr. Vandersteen, Mar-
tine;

- wordt de heer Lambert, Claude, benoemd tot lid van voormeld
Technisch comité inzake de pensioenregeling van het gemeenteperso-
neel, in de hoedanigheld van vertegenwoordiger van de Minister van
Binnenlandse Zaken, ter vervanging van Mevr. Vandersteen, Martine,
wier mandaat hij zal voleindigen.

MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT

[S − C − 2001/22242]

Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales
et locales. Comité technique du service social collectif en faveur
du personnel des administrations provinciales et locales. —
Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 19 octobre 2000, qui entre en vigueur le jour
de la présente publication :

démission honorable de son mandat de membre du Comité
technique du Service social coliectif en faveur du personnel des
administrations provinciales et locales, est accordée à M. Jordens,
Rony;

Mme Champt, Francine, est nommée en qualité de membre du
Comité technique susdit du Service social collectif, au titre de
représentante des organisations représentatives des travailleurs, en
remplacement de M. Jordens, Rony, dont elle achèvera le mandat.

[S − C − 2001/22241]

Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales
et locales. Comité technique du service social collectif en faveur
du personnel des administrations provinciales et locales. —
Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 19 octobre 2000, qui entre en vigueur le jour
de la présente publication :

démission honorable de son mandat de membre du Comité
technique du Service social collectif en faveur du personnel des
administrations provinciales et locales, est accordée à Mme Vander-
steen, Martine;

M. Lambert, Claude, est nommé en quaiité de membre du Comité
technique susdit du Service social collectif, au titre de représentant
du Ministre de l’lntérieur, en remplacement de Mme Vandersteen,
Martine, dont il achèvera le mandat.

[S − C − 2001/22243]

Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et
locales. Comité technique relatif au régime des pensions du
personnel communal, créé au sein de l’Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales. — Démission
et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 19 octobre 2000, qui entre en vigueur le jour
de la présente publication :

- démission honorable de son mandat de membre du Comité
technique relatif au régime des pensions du personnel communal, créé
au sein de l’Office national de sécurité sociale des administrations
provinciales et locales, est accordée à Mme Vandersteen, Martine;

- M. Lambert, Claude, est nommé en qualité de membre du Comité
technique relatif au régime des pensions du personnel communal, au
titre de représentant du Ministre de l’Intérieur, en remplacement de
Mme Vandersteen, Martine, dont il achèvera le mandat.
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MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN

[S − C − 2001/02024]
Regie der Gebouwen. — Benoemingen

Bij ministerieel besluit van 25 september 2000, wordt de heer David
Burniaux tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrek-
king van industrieel ingenieur bij de Waalse Buitendiensten 1 te Bergen,
met ingang van 1 augustus 2000.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2001, wordt Mevr. Nathalie
Nicolas, tot vast ambtenaar benoemd en aangewezen in een betrekking
van ingenieur bij de Studiedienst Bouw (Stabiliteit) - Frans taalkader,
met ingang van 14 november 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden
toegezonden.

[2001/02023]
Regie der Gebouwen. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001 wordt Mevr. Marie Krut-
wage, tot rijksambtenaar benoemd in de hoedanigheid van adjunct-
adviseur bij het Ministerie van Ambtenarenzaken — Diensten van
Ambtenarenzaken — Frans taalkader, met ingang van 1 oktober 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het vezoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan
de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

[2001/02025]
Regie der Gebouwen. — Benoeming

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2001 wordt de heer Libon,
Lambert, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel
ingenieur bij de afdeling Internationale Instellingen van de Regie der
Gebouwen, met ingang van 1 maart 2001.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

[2001/02028]
Regie der Gebouwen. — Personeel. — Opruststelling

Bij koninklijk besluit van 7 januari 2001, is aan Mevr. Dupont,
Claudine, Angelina, adjunct wervingsecretaris bij het Selectiebureau
van de Federale Overheid eervol ontslag uit haar functies verleend met
ingang van 1 september 2001.

Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd
de titel van haar ambt eershalve te voeren.

*

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[S − C − 2001/12414]
Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Getuigschrift van hulpverlener

Bij ministerieel besluit van 27 april 2001 wordt de VZW SPMT
″Service de Prévention et de Médecine du Travail des Communautés
française et germanophone de Belgique″, quai Orban 32-34, te 4020 Luik
gemachtigd het in het artikel 177 van het Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming bedoelde getuigschrift van hulpverlener uit te
reiken.

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

[S − C − 2001/02024]
Régie des Bâtiments. — Nominations

Par arrêté ministériel du 25 septembre 2000, M. David Burniaux, est
nommé en qualité d’agent définitif et est affecté dans un emploi
d’ingénieur industriel aux Services extérieurs wallons 1 à Mons, à partir
du 1er août 2000.

Par arrêté ministériel du 1er février 2001, Mme Nathalie Nicolas est
nommée en qualité d’agent définitif et est affectée dans un emploi
d’ingénieur au Service d’Etudes Construction (Stabilité) - cadre linguis-
tique français, à partir du 14 novembre 2000.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

[2001/02023]
Régie des Bâtiments. — Nomination

Par arrêté royal du 7 janvier 2001, Mme Marie Krutwage, est nommée
en qualité d’agent de l’Etat dans le grade de conseiller adjoint au
Ministère de la Fonction publique — Service de la Fonction publique —
cadre linguistique français, à partir du 1er octobre 2000.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un
recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette
publication. La requête doit être envoyée, sous pli recommandé à la
poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

[2001/02025]
Régie des Bâtiments. — Nomination

Par arrêté ministériel du 20 mars 2001, M. Libon, Lambert, est
nommé en qualité d’agent définitif dans un emploi d’ingénieur
industriel à la division des Institutions internationales de la Régie des
Bâtiments, à partir du 1er mars 2001.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un
recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette
publication. La requête doit être envoyée, sous pli recommandé à la
poste, au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles.

[2001/02028]
Régie des Bâtiments. — Personnel. — Pension de retraite

Par arrêté royal du 7 janvier 2001, démission honorable de ses
fonctions est accordée à partir du 1er septembre 2001 à Mme Dupont,
Claudine, Angelina, secrétaire permanente adjointe au Bureau de
Sélection de l’Administration fédérale.

Elle est admise à faire valoir ses droits à la pension de retraite et
autorisée à porter le titre honorifique de son grade.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[S − C − 2001/12414]
Règlement général pour la protection du travail

Certificats de secouriste

Par arrêté ministériel du 27 avril 2001 l’ASBL SPMT ″Service de
Prévention et de Médecine du Travail des Communautés française et
germanophone de Belgique″, quai Orban 32-34, à 4020 Liège, est
autorisée à délivrer le certificat de secouriste visé à l’article 177 du
Règlement général pour la protection du travail.
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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

[2001/35468]
Kabinet van de minister vice-president van de Vlaamse regering

Benoeming van een raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef

Bij besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 wordt de heer Ronald Hoebers, geboren in Hasselt op
20 mei 1961, met ingang van 9 maart 2001 benoemd tot raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef
(20 % prestaties) van de minister vice-president van de Vlaamse regering.

Het besluit van de Vlaamse regering van 21 januari 2000 waarbij de heer Ronald Hoebers met ingang van
1 januari 2000 werd benoemd tot raadgever met de functie van adjunct-kabinetschef van de minister vice-president van
de Vlaamse regering (20 % prestaties) wordt opgeheven met ingang van 9 maart 2001.

Dit besluit wordt aan de betrokkene meegedeeld en een afschrift ervan wordt ter kennisgeving aan het Rekenhof
toegestuurd.

De minister vice-president van de Vlaamse regering is belast met de uitvoering van dit besluit.

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

[C − 2001/35463]
Ruimtelijke ordening. — Plan van aanleg

GAVERE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media van 6 april 2001
is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Scheldevallei » genaamd van de gemeente Gavere bestaande
uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige
voorschriften.

MALDEGEM. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media van
6 april 2001 is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Lazarusbron » genaamd van de gemeente
Maldegem bestaande uit een plan van de bestaande toestand, een bestemmingsplan en afzonderlijk gebundelde
stedenbouwkundige voorschriften.

POPERINGE. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media van
6 april 2001 :

— is goedgekeurd het bijgaand bijzonder plan van aanleg « Veurnestraat » genaamd van de stad Poperinge tot
wijziging van het gelijknamig bij koninklijk besluit van 5 juli 1952, 13 augustus 1963, 12 juli 1967 en ministerieel besluit
van 7 mei 1992 goedgekeurd en gewijzigd bijzonder plan van aanleg en bestaande uit een plan van de bestaande
toestand, uit een bestemmingsplan met bijbehorende afzonderlijk gebundelde stedenbouwkundige voorschriften en uit
een onteigeningsplan, met uitsluiting van het met een blauwe rand omzoomde gedeelte op het bestemmingsplan met
betrekking tot de zone 6 met een * en tot de omringende zone 8, alsook met uitsluiting van de op voormelde zones
betrekking hebbende bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften;

— is verklaard dat het algemeen nut de onteigening vordert van de percelen, aangegeven op het onteigeningsplan;

— is aan de stad Poperinge machtiging tot onteigenen verleend.
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN

[2001/40201] [2001/40201]
SITUATION GLOBALE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT AU 31 JANVIER 2001 (1) ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 JANUARI 2001 (1)
publiée par la Banque Nationale de Belgique conforme´ment aux dispositions des

articles 45, 71 et 80, § 1er, 4° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au controˆle
des établissements de cre´dit.

gepubliceerd door de Nationale Bank van Belgie¨ ingevolge artikels 45, 71 en 80, § 1, 4° van de wet
van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen.

ACTIF (millions d’euros) ACTIEF (miljoenen euro’s)
TRESORERIE ET CREANCES INTERBANCAIRES 188 333 THESAURIETEGOEDEN EN INTERBANKVORDERINGEN 188 333

Caisse, avoirs auprès des banques centrales et des offices de chèques postaux 2 566 Kas, tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten 2 566
Créances sur les établissements de crédit 185 767 Vorderingen op kredietinstellingen 185 767

A vue 33 656 Onmiddellijk opvraagbaar 33 656
Autres créances 152 111 Overige vorderingen 152 111

CREANCES SUR LA CLIENTELE 301 745 VORDERINGEN OP CLIENTEN 301 745
Crédits accordés à l’origine par les établissements 292 242 Kredieten bij de oorsprong verleend door de instellingen 292 242

Effets de commerce 3 270 Handelswissels 3 270
Acceptations propres 797 Eigen accepten 797
Créances résultant de location-financement et créances similaires 1 063 Leasing- en soortgelijke vorderingen 1 063
Prêts non hypothécaires à tempérament 11 737 Niet-hypothecaire leningen op afbetaling 11 737
Prêts hypothécaires 56 882 Hypothecaire leningen 56 882
Prêts à terme 180 203 Leningen op termijn 180 203
Avances en comptes courants 23 924 Voorschotten in rekening-courant 23 924
Autres crédits 14 366 Overige kredietvorderingen 14 366

Autres débiteurs 9 503 Overige debiteuren 9 503
VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES NEGOCIABLES (2) 221 615 EFFECTEN EN ANDER WAARDEPAPIER (2) 221 615

Effets publics 16 185 Overheidspapier 16 185
Admissibles au refinancement auprès de banques centrales 13 518 Herfinancierbaar bij centrale banken 13 518
Autres 2 667 Overige 2 667

Autres titres négociables à court terme 8 877 Ander kortlopend waardepapier 8 877
Fonds publics 130 401 Overheidsfondsen 130 401
Autres emprunts à long terme représentés par des titres 60 429 Overige leningen op lange termijn vertegenwoordigd door effecten 60 429
Actions et parts de sociétés 3 782 Aandelen en deelbewijzen 3 782
Autres valeurs mobilières 1 941 Overige effecten 1 941

IMMOBILISATIONS 27 221 VASTE ACTIVA 27 221
Immobilisations financières 23 229 Financiële vaste activa 23 229

dont (3) : waarvan (3) :
Participations dans des entreprises liées 20 429 Deelnemingen in verbonden ondernemingen 20 429
Participations dans d’autres entreprises avec lesquelles Deelnemingen in andere ondernemingen waarmee een
il existe un lien de participation 820 deelnemingsverhouding bestaat 820
Autres immobilisations financières 1 767 Andere financiële vaste activa 1 767
Actions 443 Aandelen 443
Créances subordonnées sur des entreprises liées et Achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen en
entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 1 255 ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1 255
Autres 69 Overige 69

Immobilisations corporelles 3 594 Materiële vaste activa 3 594
Frais d’établissement et immobilisations incorporelles 398 Oprichtingskosten en immateriële vaste activa 398

ACTIONS PROPRES 0 EIGEN AANDELEN 0
AUTRES ACTIFS 46 999 OVERIGE ACTIVA 46 999
TOTAL ACTIF 785 913 TOTAAL ACTIEF 785 913
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PASSSIF (millions d’euros) PASSIEF (miljoenen euro’s)
DETTES INTERBANCAIRES 268 945 INTERBANKSCHULDEN 268 945

A vue 46 087 Onmiddellijk opvraagbaar 46 087
Dettes résultant de mobilisations 70 062 Mobiliseringsschulden 70 062
Autres dettes à terme ou avec préavis 152 796 Overige schulden op termijn of met opzegtermijn 152 796

DETTES ENVERS LA CLIENTELE 320 715 SCHULDEN TEGENOVER CLIENTEN 320 715
Dépôts 286 938 Deposito’s 286 938

Dépôts à vue 81 493 Zichtdeposito’s 81 493
A terme ou avec préavis < 1 mois 27 607 Op termijn of met opzegtermijn < 1 maand 27 607
A terme ou avec préavis >= 1 mois et <= 1 an 56 513 Op termijn of met opzegtermijn >= 1 maand en <= 1 jaar 56 513
A terme ou avec préavis > 1 an 22 933c〉 Op termijn of met opzegtermijn > 1 jaar 22 933
Dépôts spéciaux 4 820 Deposito’s van bijzondere aard 4 820
Dépôts d’épargne réglementés 92 991 Gereglementeerde spaardeposito’s 92 991
Liés à des prêts hypothécaires 396 Gekoppeld aan hypothecaire leningen 396
Système de protection des dépôts 185 Depositiobeschermingsregeling 185

Autres créanciers 33 777 Overige crediteuren 33 777
DETTES REPRESENTEES PAR UN TITRE 89 980 IN SCHULDBEWIJZEN BELICHAAMDE SCHULDEN 89 980
Certficats de dépôt et dettes similaires 26 086 Depositocertificaten en soortgelijke schulden 26 086
Bons de caisse 61 115 Kasbons 61 115
Emprunts obligataires 2 779 Obligatieleningen 2 779
REDUCTIONS DE VALEUR, PROVISIONS, FONDS DE WAARDEVERMINDERINGEN, VOORZIENINGEN, VOORZORGS-
PREVOYANCE ET IMPOTS DIFFERES 9 029 FONDSEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN 9 029
AUTRES PASSIFS 45 278 OVERIGE PASSIVA 45 278
DETTES SUBORDONNEES 23 289 ACHTERGESTELDE SCHULDEN 23 289
CAPITAUX PROPRES 28 677 EIGEN VERMOGEN 28 677

dont (3) : waarvan (3) :
Capital 13 217 Kapitaal 13 217

Capital souscrit 13 217 Geplaatst kapitaal 13 217
Capital non appelé 0 Niet opgevraagd kapitaal 0

Primes d’émission 6 908 Uitgiftepremies 6 908
Plus-values de réévaluation 40 Herwaarderingsmeerwaarden 40
Réserves 5 610 Reserves 5 610

Réserve légale 681 Wettelijke reserve 681
Réserves indisponibles 116 Onbeschikbare reserves 116
Réserves immunisées 878 Belastingvrije reserves 878
Réserves disponibles 3 935 Beschikbare reserves 3 935

Bénéfice reporté (+) ou perte reportée (-) 2 108 Overgedragen winst (+) of verlies (-) 2 108
Bénéfice de l’exercice (+) ou perte de l’exercice (-) 421 Winst (+) of verlies (-) van het boekjaar 421
TOTAL PASSIF 785 913 TOTAAL PASSIEF 785 913

(1) Communication sur base de la situation sociale pour les établissements de crédit de droit de
belge et sur base de la situation territoriale pour les d’établissements de crédit de droit étranger
établies en Belgique.

(1) Rapportering over de vennootschappelijke positie voor de kredietinstellingen naar Belgisch
recht en over de territoriale positie voor de in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
naar buitenlands recht.

(2) Contient le portefeuille de placement et le portefeuille commercial. (2) Bevat de beleggings- en de handelsportefeuille.
(3) La ventilation n’est pas connue pour les succursales des établissements de crédit relevant du

droit d’un autre état membre de l’Union Européenne ni pour les succursales assimilées.
(3) De verdeling is niet gekend voor de bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere

lidstaat van de Europese Unie ressorteren en evenmin voor de ermee gelijkgestelde bijkantoren.
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[S − C − 2001/11182]

Prijzen van de elektrische energie voor de maand april 2001

De parameters NC en NE voorzien bij de ministeriële besluiten van
16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van
respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspanning en
hoogspanning zijn voor de maand april 2001 vastgesteld op de
volgende waarden :

NC = 1,1602

NE = 1,2686

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

JOBPUNT VLAANDEREN

[2001/05021]
Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van 4 wetenschappelijk adviseurs (m/v)

voor het IWT. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 125 van 1 mei 2001 blz. 14173.
Het betreft volgende wijziging in de rubriek :
Diploma- en ervaringsvereisten.
U beschikt over een diploma van burgerlijk of bio-ingenieur (of de gelijkaardige diploma’s onder de vroegere

wetgeving inzake academische graden). Daarnaast heeft u een gedegen actuele kennis inzake elektromechanica,
materialen, en/of chemie m.i.v. voedingstechnologie.

U kan ofwel minstens drie jaar concrete bedrijfservaring in een industriële omgeving aantonen met werkzaam-
heden van onderzoek en ontwikkeling, engineering, onderhoud van bedrijfsinstallaties, en/of productieverantwoor-
delijkheid, ofwel heeft u drie jaar bedrijfservaring (niet het IWT) met innovatieverlening aan K.M.O.’s in een organisatie
die daarin gespecialiseerd is.

Technisch-commerciële ervaring geldt niet als dergelijke ervaring.
De toevoeging « (niet het IWT) » in de derde laatste regel is de enige wijziging.

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw
[C − 2001/35490]

23 MAART 2001. — Omzendbrief BA-2001/02
betreffende het statuut van de lokale mandataris. — Presentiegeld en wedden

I. Presentiegeld
1. In de omzendbrief van 17 maart 1998 ‘betreffende het statuut van de lokale en provinciale mandataris — enkele

kwaliteitsbevorderende maatregelen’ (Belgisch Staatsblad van 11 april 1998) werden aan de lokale besturen enkele
aanbevelingen gedaan in het raam van de versterking van de lokale democratie en tot verbetering van de
werkomstandigheden en van het persoonlijk statuut van de mandatarissen.

Wat de verbetering van het persoonlijk financieel statuut van de gemeenteraadsleden betreft werd er onder meer
op gewezen dat de gemeenteraden, rekening houdend met de eigenheid van het lokaal bestuur, de presentiegelden
voor hun raadsleden zouden mogen verhogen tot maximaal 3 000 frank.

Met de wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale
verkozenen (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999) heeft de federale wetgever in artikel 12, § 1, van de nieuwe
gemeentewet een nieuwe regeling ingeschreven met betrekking tot het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden.

Ingevolge deze nieuwe regeling, die in werking treedt in januari 2001, zal het door de gemeenteraad vast te stellen
bedrag van het presentiegeld, minimum 1 500 frank moeten bedragen en niet hoger mogen liggen dan het presentiegeld
dat de provincieraadsleden trekken als ze deelnemen aan de vergaderingen van de provincieraad, verhoogd of
verlaagd volgens de geldende regels van de koppeling aan het indexcijfer.

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[S − C − 2001/11182]

Prix de l’énergie électrique pour le mois d’avril 2001

Les paramètres NC et NE prévus par les arrêtés ministériels des
16 mai 1977 et 6 septembre 1994 portant réglementation respectivement
des prix de l’énergie électrique en basse tension ainsi que ceux en haute
tension sont, pour le mois d’avril 2001, fixés aux valeurs ci-après :

NC = 1,1602

NE = 1,2686

15211MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Daarbij kan ik vermelden dat het presentiegeld voor de provincieraadsleden, ingevolge artikel 61 van de
provinciewet, wordt verkregen door het hoogste bedrag van de weddenschaal van de bestuursassistenten in dienst bij
de federale staat (schaal 20A in rang 20 = 878 947), verhoogd of verlaagd volgens de voor die schaal geldende regels
van indexkoppeling (sinds 1 september 2000 : 124,34 %), te delen door 180, wat momenteel neerkomt op een bedrag van
6 072 frank.

Het zal de gemeenten duidelijk zijn dat, ingevolge deze nieuwe federale regeling van het presentiegeld, de
aanbeveling in de voormelde omzendbrief omtrent het maximumbedrag van het presentiegeld vanaf januari 2001 als
onbestaand moet worden beschouwd.

De aanbeveling om het presentiegeld af te stemmen op de eigenheid van het lokaal bestuur, blijft evenwel ook voor
het nieuw te bepalen presentiegeld gelden.

2. In de omzendbrief van 17 maart 1998 werden de gemeentebesturen reeds opgeroepen inzake het vast te stellen
presentiegeld overleg te plegen met het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn dat zijn zetel heeft binnen zijn
gebiedsomschrijving.

Omdat, ingevolge het gewijzigd artikel 38 van de OCMW-wet, het presentiegeld voor de leden van de nieuwe
OCMW-raden hetzelfde zal zijn als dit van de gemeenteraadsleden, onderstreep ik het nog indringender belang van dit
overleg.

3. Artikel 12, § 1, van de nieuwe gemeentewet geeft de gemeenten ook de opdracht het ‘bedrag’ van het
presentiegeld vast te stellen.

Dit houdt in dat moet vermeden worden het presentiegeld op een andere wijze dan door middel van een concreet
bedrag vast te stellen, ook omdat dit niet bijdraagt tot de nodige doorzichtigheid van bestuur zowel naar de betrokken
raadsleden als naar de burger toe en evenmin de rechtszekerheid dient.

4. Gemeenteraadsleden hebben, in toepassing van genoemd artikel 12, § 1, ook recht op presentiegeld voor hun
deelname aan de vergaderingen van de commissies en afdelingen.

In dit verband wil ik er de gemeenten op wijzen dat deze bepaling als zodanig niet verbiedt dat voor deelname
aan deze vergaderingen een gedifferentieerd (lager) presentiegeld zou worden vastgesteld.

Ik beveel de gemeenteraden dan ook aan zich over deze mogelijkheid te bezinnen.

II. Kostenvergoedingen

In de omzendbrief van 17 maart 1998 werd als standpunt over het toekennen van kostenvergoedingen aan
raadsleden vooropgesteld dat het administratief toezicht zich niet zou verzetten tegen het vergoeden van raadsleden
voor de kosten door hen gemaakt in het kader van de uitoefening van hun mandaat, op voorwaarde dat ze die kosten
kunnen bewijzen.

Dit standpunt blijft, ook voor de toekomst, onveranderd.

Omdat gebleken is dat een aantal gemeenten menen aan vertrekkende raadsleden een uittredingsvergoeding te
mogen toekennen die ten laste valt van de gemeentekas, wil ik erop wijzen dat dergelijke vergoedingen die geen kosten
beogen te dekken, door het administratief toezicht dan ook niet zullen aanvaard worden.

III. Wedden burgemeester en schepenen

De wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale
verkozenen treedt, in toepassing van zijn artikel 7, in werking bij de ‘eerstvolgende algehele vernieuwing van de
gemeenteraden’.

Hieronder dient verstaan het tijdstip waarop de nieuwe gemeenteraden worden geı̈nstalleerd en de nieuwe
raadsleden de eed afleggen.

Dit houdt in dat, ook indien de nieuwe burgemeesters reeds vóór dit tijdstip de eed hebben afgelegd, ze hun
nieuwe wedde slechts zullen kunnen ontvangen vanaf deze installatie van de raden.

Hetzelfde geldt voor de uittredende burgemeesters die, in toepassing van artikel 4 van de nieuwe gemeentewet,
ook na de installatie van de nieuwe raden, in functie moeten blijven tot de eedaflegging van de nieuwe burgemeester.

De nieuwe wedde zal dientengevolge vanaf de installatievergadering van de raden berekend moeten worden in
dertigsten.

IV. Andere nieuwe regelgeving in verband met het statuut van de lokale mandatarissen

Ten gerieve van de aantredende lokale mandatarissen heb ik het nuttig geoordeeld, in bijlage, een overzichtslijst
te voegen van de voornaamste wetten respectievelijk decreten die een wijziging inhouden van hun statuut.

We verzoeken u, mevrouw de gouverneur, mijnheer de gouverneur, de gemeente- en OCMW-besturen en de leden
van de provincieraden kennis te geven van deze omzendbrief via publicatie in het Bestuursmemoriaal.

Volledigheidshalve zenden wij aan alle gemeente- en OCMW-besturen rechtstreeks een afschrift van deze
omzendbrief.

Deze omzendbrief kan ook geconsulteerd worden via het internet op het adres :
http://www.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
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Bijlage bij de omzendbrief Binnenlandse Aangelegenheden-2001/02 betreffende het statuut van de lokale mandataris

Nieuwe regelingen met betrekking tot het statuut van de lokale mandatarissen

A. GEMEENTEMANDATARISSEN

1. wet van 4 mei 1999 tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale
verkozenen (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999).

— presentiegeld gemeenteraadsleden (artikel 12, § 1, nieuwe gemeentewet)

— wedden burgemeester en schepenen (artikel 19, § 1, nieuwe gemeentewet)

(cfr. M.O. d.d. 9 november 2000 – Belgisch Staatsblad van 24 november 2000)

— vakantiegeld en eindejaarspremie (artikel 19, § 1bis, nieuwe gemeentewet en koninklijk besluit d.d.
16 november 2000 - Belgisch Staatsblad van 30 november 2000)

— sociaal statuut van de niet-beschermde lokale mandatarissen (artikel 19, § 4, nieuwe gemeentewet, zoals
vervangen door artikel 118 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen –
Belgisch Staatsblad van 31 augustus 2000)

— pensioenen (artikel 5 van de wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige
mandatarissen, zoals gewijzigd door artikel 107 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse
bepalingen – Belgisch Staatsblad van 31 december 1999)

2. wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de artikelen 12 en 19, § 1, NGW (in werking op 1 augustus 1999)

— aanvulling presentiegeld gemeenteraadsleden ter compensatie van inkomensverlies (artikel 12, § 1bis, nieuwe
gemeentewet)

— aanvulling wedde van burgemeester en schepenen in gemeenten met minder dan 50 000 inwoners ter
compensatie van inkomensverlies (artikel 19, § 1, nieuwe gemeentewet)

uitvoering : koninklijk besluit van 29 maart 2000 houdende nadere regels aangaande de verhoging van het
presentiegeld van de gemeenteraadsleden en van de wedde van burgemeesters en schepenen (Belgisch Staatsblad van
13 april 2000) (in werking op 1 september 1999). Omzendbrief van 12 mei 2000 in verband met het koninklijk besluit
van 29 maart 2000 (Belgisch Staatsblad van 3 juni 2000)

3. wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere
ambten (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999) (in werking op 31 januari 2001) (artikel 20bis nieuwe gemeentewet)

4. Wet van 4 mei 1999 tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie– en gemeenteraadsleden,
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor
maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999)

5. wet van 4 mei 1999 betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de
Bestendige Deputaties (Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999) (artikel 271bis, 271ter en 329bis nieuwe gemeentewet)

uitvoering : koninklijk besluit van 4 mei 1999 houdende uitvoering van artikel 329bis nieuwe gemeentewet
(Belgisch Staatsblad van 28 juli 1999)

B. OCMW-MANDATARISSEN

— presentiegeld : artikel 38 OCMW-wet (gewijzigd bij decreet van 17 juli 2000 – Belgisch Staatsblad van
11 augustus 2000)

— wedde OCMW-voorzitter (incl vakantiegeld en eindejaarstoelage : artikel 38 OCMW-wet, zoals gewijzigd door
het decreet van 18 mei 1999 - Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999)

— beperking van de cumulatie van het mandaat van OCMW-voorzitter met andere ambten : artikel 38bis
OCMW-wet (ingevoegd door decreet van 17 juli 2000)

— aanvulling presentiegeld OCMW-raadsleden met compenserende vergoeding voor inkomensverlies : artikel 38
OCMW-wet, zoals gewijzgd door het decreet van 18 mei 1999

— aanvulling van de wedde van de OCMW-voorzitters voor OCMW ’s die gemeenten bedienen met minder dan
50 000 inwoners : artikel 38 OCMW-wet, zoals gewijzigd door het decreet van 18 mei 1999

— mogelijkheid tot vermindering presentiegeld/wedde : artikel 38 OCMW-wet zoals gewijzigd door het decreet
van 18 mei 1999

— verzekering burgerlijke aansprakelijkheid OCMW-voorzitter en leden : artikel 38 zoals gewijzigd door het
decreet van 18 mei 1999

— sociale zekerheid OCMW-voorzitter : artikel 38 OCMW-wet zoals gewijzigd door het decreet van 18 mei 1999

— politiek verlof leden en voorzitter OCMW : wet van 4 mei 1999 tot verbetering van het stelsel van politiek verlof
voor provincie– en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en
voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector (Belgisch Staatsblad van
28 juli 1999)

Gezien om gevoegd te worden als bijlage bij de omzendbrief Binnenlandse Aangelegenheden-2001/02 van
23 maart 2001.

J. SAUWENS,
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport

Mevr. M. VOGELS,
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen
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PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

Institutions régionales — Gewestelijke instellingen

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

[2001/31167]

Commissievergaderingen

Agenda

Woensdag 9 mei 2001, om 9 u. 30 m.

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 201) (*)

Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw
en het Grondbeleid

Regeling van de werkzaamheden.

Interpellatie van de heer Benoît Cerexhe (F) tot de heer Willem Draps,
Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten en landschap-
pen en bezoldigd vervoer van personen, betreffende « de torengebou-
wen in het Brussels Gewest ».

Voorstel van resolutie (van de heren Denis Grimberghs en Benoît
Cerexhe) tot invoering van een eenvorming parkeerbeleid in het
Gewest en tot wijziging van de omzendbrief « De Saeger » die
richtlijnen bevat in verband met de eis om bij bouwwerken parkeer-
ruimte te scheppen.

— Aanwijzing van een rapporteur.

— Bespreking - Eventueel stemmingen.

Woensdag 9 mei 2001, om 14 u. 30 m.

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 201) (*)

Commissie voor de Infrastructuur,
belast met Openbare Werken en Verkeerswezen

Mondelinge vraag van de heer Walter Vandenbossche (N) aan de
heer Jos Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende
medische hulp, betreffende « de verkeersonveiligheid in Brussel voor
de voetgangers ».

Interpellatie van Mevr. Geneviève Meunier (F) tot de heer Jos
Chabert, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medi-
sche hulp, betreffende « het standpunt van de regering over het op vier
sporen brengen van de lijnen 124 en 161 en de nieuwe door de N.M.B.S.
voorgestelde alternatieve lijnen.

Regeling van de werkzaamheden.

Woensdag 9 mei 2001, om 14 u. 30 m.

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 206) (*)

Commissie voor de Economische Zaken, belast met het Economisch
Beleid, de Energie, het Werkgelegenheidsbeleid en het Wetenschap-
pelijk Onderzoek
Interpellatie van de heer Serge de Patoul (F) tot de heren François-

Xavier de Donnea, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monu-
menten en landschappen, stadsvernieuwing en wetenschappelijk onder-
zoek, en Eric Tomas, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met tewerkstelling, economie, energie en huisvesting,
betreffende « de toekomst van het startbanenplan, het zogenaamde
Rosettaplan, in het Brussels Gewest ».

Onderwerp « discriminaties bij de aanwerving » - Ontwerp van
aanbevelingen.

Rapporteurs : Mevr. Anne-Françoise Theunissen en Mevr. Sfia Bouarfa.
— Voortzetting van de bespreking van de consideransen en de

aanbevelingen - Eventueel stemmingen.

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2001/31167]

Réunions de commission

Ordre du jour

Mercredi 9 mai 2001, à 9 h 30 m

(Palais du Parlement bruxellois, salle 201) (*)

Commission de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme et de la Politique foncière

Ordre des travaux.

Interpellation de M. Benoît Cerexhe (F) à M. Willem Draps, Secrétaire
d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’aménagement du
territoire, de la rénovation urbaine, des monuments et sites et du
transport rémunéré des personnes, concernant « les immeubles tours en
Région bruxelloise ».

Proporition de résolution (de MM. Denis Grimberghs et Benoît
Cerexhe) visant à instaurer une politique de stationnement uniforme à
l’échelle de la Région et à modifier la circulaire « De Saeger » contenant
des directives à l’obligation de créer des places de parcage lors des
travaux de construction.

— Désignation d’un rapporteur.

— Discussion - Eventuellement votes.

Mercredi 9 mai 2001, à 14 h 30 m

(Palais du Parlement bruxellois, salle de commission 201) (*)

Commission de l’Infrastructure,
chargée des Travaux publics et des Communications

Question orale de M. Walter Vandenbossche (N) à M. Jos Chabert,
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, concernant « l’absence de sécurité routière pour les
piétons à Bruxelles ».

Interpellation de Mme Geneviève Meunier (F) à M. Jos Chabert,
Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé
des travaux publics, du transport et de la luttre contre l’incendie et
l’aide médicale urgente, concernant « la position du gouvernement sur
la mise à quatre voies des lignes 124 et 161 et les alternatives de lignes
nouvelles proposées par la S.N.C.B. ».

Ordre des travaux.

Mercredi 9 mai 2001, à 14 h 30 m

(Palais du Parlement bruxellois, salle de commission 206) (*)

Commission des Affaires économiques, chargée de la Politique écono-
mique, de l’Energie, de la Politique de l’Emploi et de la Recherche
scientifique
Interpellation de M. Serge de Patoul (F) à MM. François-Xavier

de Donnea, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des pouvoirs locaux, de l’aménagement du
territoire, des monuments et sites, de la rénovation urbaine et de la
recherche scientifique et Eric Thomas, Ministre du Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’emploi, de l’économie, de
l’énergie et du logement, concernant « l’avenir du plan de convention
de premier emploi dit « Plan Rosetta » en Région bruxelloise ».

Thème des « discriminations à l’embauche » - Projet de recomman-
dations.

Rapporteuses : Mmes Anne-Françoise Theunissen et Sfia Bouarfa.
— Poursuite de la discussion des considérants et des recommanda-

tions - Eventuellement votes.

15214 MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Donderdag 10 mei 2001, van 12 tot 15 uur

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 201) (*)
(Een lichte maaltijd zal worden aangeboden)

Commissie voor de Infrastructuur,
belast met Openbare Werken en Verkeerswezen

Beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 2001-2005.

— Voortzetting van de gedachtewisseling.

Interpellatie van de heer Rufin Grijp (N) tot de heer Jos Chabert,
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met open-
bare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp,
betreffende « het openbaar vervoer vanuit het Brussels Gewest naar de
bedrijfsparken in de periferie ».

(*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 33 a en b van het
Reglement, zijn de vergaderingen van de commissies openbaar, onder
voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van hetzelfde
artikel.

*

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE
GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFD-
STEDELIJK GEWEST

[2001/31168]

Commissievergaderingen

Agenda

Vrijdag 11 mei 2001, om 15 u. 30 m.

(Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 201) (*)

Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken

Ontwerp van ordonnatie houdende instemming met het Protocol tot
aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-
Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen
de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Tsjechië, anderzijds, teneinde rekening te houden met de
toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het
Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlage, opgemaakt
te Brussel op 29 november 1999.

— Aanwijzing van een rapporteur.

— Bespreking - Eventueel stemmingen.

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met de Overeen-
komst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek
Zuid-Afrika, anderzijds, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slokate,
opgemaakt te Pretoria op 11 oktober 1999.

— Aanwijzing van een rapporteur.

— Bespreking - Eventueel stemmingen.

(*) Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 33.1 a en b van het
Reglement, zijn de vergaderingen van de commissie openbaar, onder
voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van hetzelfde
artikel.

Jeudi 10 mai 2001, de 12 h à 15 h

(Palais du Parlement bruxellois - salle de commission 201) (*)
(Une collation sera servie)

Commission de l’Infrastructure,
chargée des Travaux publics et des Communications

Contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Société
des Transports intercommunaux de Bruxelles 2001-2005.

— Poursuite de l’échange de vues.

Interpellation de M. Rufin Grijp (N) à M. Jos Chabert, 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, concernant « les transports en commun conduisant de la
Région bruxelloise aux parcs d’entreprises de la périphérie ».

(*) Sauf les cas visés à l’article 33.1 a et b du Règlement, les réunions
de commission sont publiques, sous réserve des dispositions de
l’alinéa 2 du même article.

ASSEMBLEE REUNIE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE
COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2001/31168]

Réunions de commission

Ordre du jour

Vendredi 11 mai 2001, à 15 h 30 m

(Palais du Parlement bruxellois, salle de commission 201) (*)

Commissions réunies de la santé et des affaires sociales

Projet d’ordonnance portant assentiment au protocole portant adap-
tation des aspects institutionnels de l’Accord européen établissant une
association entre les Communautés européennes et leurs Etats mem-
bres, d’une part, et la République tchèque, d’autre part, afin de tenir
compte de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de
Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne, et à l’annexe,
faits à Bruxelles le 29 novembre 1999.

— Désignation d’un rapporteur.

— Discussion - Eventuellement votes.

Projet d’ordonnance portant assentiment à l’Accord sur le commerce,
le développement et la coopération entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud,
d’autre part, aux Protocoles 1 et 2 et à l’Acte final, faits à Pretoria le
11 octobre 1999.

— Désignation d’un rapporteur.

— Discussion - Eventuellement votes.

(*) Sauf les cas visés à l’article 33.1 a et b du Règlement, les réunions
de commission sont publiques, sous réserve des dispositions de
l’alinéa 2 du même article.
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PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

Vacature academisch personeel

Vacature nr. : LK/2001/013.

Faculteit : lichamelijke opvoeding en kinesitherapie.

Betrekking : AAP.

Intern of extern : extern.

Mandaat : 40 %.

Ingangsdatum : 1 oktober 2001.

Duur : 2 jaar (2 × met twee jaar verlengbaar).

Vakgebied : revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.

Omschrijving :

Bijstaan in de praktische oefeningen fysiotechniek. Tutorschap in het
kader van probleemgestuurd onderwijs in de 1e kandidatuur REVAKI.

Vereisten :

Onverminderd de wettelijke bepalingen wordt normalerwijze het
diploma van licentiaat in de MOREKI gevraagd. Interesse in het
onderzoeksgebied van het lymfeoedeem strekt tot aanbeveling.

Contactpersoon : prof. dr. P. Lievens.

Contact telefoon : 02-477 45 28.

Contact e-mail : faclk@vub.ac.be.

Naam decaan : prof. dr. J.P. Clarijs.

Inwachtingstermijn : twee weken na publicatie in het Belgisch
Staatsblad.

De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe
bestemde kandidaatstellingsformulier met verklaring vrij onderzoek en
cumulatieformulier dat kan gedownload worden op het internetadres
http://www.vub.ac.be/DP/AP.html of bekomen worden op de dienst
personeel (tel. 02-629 20 02) van de Vrije Universiteit Brussel, Plein-
laan 2, te 1050 Brussel.

Eén ingevuld kandidaatstellingsformulier dient gericht te worden
aan de rector van de Vrije Universiteit Brussel. Eén kopie van het
kandidaatstellingsformulier dient gelijktijdig gericht te worden aan de
decaan van de faculteit. (19336)

Faculteit toegepaste wetenschappen

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare verdediging tot het
behalen van de academische graad van doctor in de toegepaste
wetenschappen van de heer Steve Vandenplas, geboren te Ukkel op
16 december 1972 en houder van een diploma van burgerlijk elektro-
nisch ingenieur, die plaatsvindt op dinsdag 15 mei 2001, om 16 uur,
Pleinlaan 2, 1050 Brussel, lokaal K aud. P. Janssens, gebouw K,
2e verdieping.

Titel van het proefschrift : « Experimental study of the wave propa-
gation through sediments and the characterization of its acoustical
properties by means of high-frequency acoustics ». (19338)

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de openbare verdediging tot het
behalen van de academische graad van doctor in de toegepaste
wetenschappen van de heer Steve Vanlanduit, geboren te Antwerpen
op 19 juni 1973 en houder van een diploma van licentiaat wiskunde,
die plaatsvindt op woensdag 30 mei 2001, om 16 u. 30 m., Pleinlaan 2,
1050 Brussel, lokaal K aud. P. Janssens, gebouw K, 2e verdieping.

Titel van het proefschrift : « High spatial resolution experimental
model analysis ». (19337)

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES

I.S.E.P.K.

Défense publique d’une thèse de doctorat en éducation physique

M. Michaël Van Cutsem défendra publiquement le lundi 28 mai 2001,
à 17 h 30 m, un travail doctoral intitulé : « Contribution à l’étude
physiologique de la plasticité neuro-musculaire », en vue de l’obtention
du grade de docteur en éducation physique.

Lieu : Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, auditoire
E1.1.106/7, bâtiment E1, sous-sol, avenue P. Héger 28, 1050 Bruxel-
les. (19341)

UNIVERSITE DE LIEGE

Faculté des sciences

Doctorat en sciences

M. Gilles Lepoint, licencié en sciences zoologiques, licencié en océa-
nologie, présentera le mercredi 9 mai 2001, à 17 h 30 m, à la salle R30,
Institut de Chimie, bâtiment des travaux pratiques, B6d (rez-de-
chaussée) au Sart Tilman, l’examen en vue de l’obtention du grade
académique de docteur en sciences.

Cette épreuve consistera en la défense publique d’une dissertation
intitulée : « Compétition pour l’azote inorganique entre le pélagos et le
bethos d’un milieu côtier oligotrophe. Effets sur la dynamique de
l’écosystème ». (19343)

Mlle Valérie Humblet, licenciée en sciences chimiques, présentera le
mardi 29 mai 2001, à 9 h 30 m, à la salle A4, Institut de Chimie, bâtiment
des petits amphithéâtres, B7b au Sart Tilman, l’examen en vue de
l’obtention du grade académique de docteur en sciences.

Cette épreuve consistera en la défense publique d’une dissertation
intitulée : « Chélates macrocycliques de lanthanides : de la rigidification
à l’auto-assemblage ». (19342)

Annonces − Aankondigingen

SOCIETES − VENNOOTSCHAPPEN

Immobilière du Macq, société civile sous forme de société anonyme,
rue Colâ 20, 7973 Stambruges

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes. 3. Affectation des
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résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion et ajustement
du capital en euro. 6. Divers. Pour assister l’assemblée, dépôt des titres
au siège social, cinq jours francs avant la réunion. (12545)

Gebelux, société anonyme,
rue Noiset 23, 4470 Saint-Georges

R.C. Huy 44282 − T.V.A. 445.520.208

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Divers. (12546)

Cartonneries de Thulin, société anonyme,
hameau de Débiham 20, 7350 Hensies (ex-Thulin)

R.C. Mons 115242

L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, le
18 mai 2001, à 16 heures.

Ordre du jour :

Rapport de gestion et de contrôle. Approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2000. Décharge aux administrateurs et au commissaire-
réviseur. Réélections statutaires. Mandat. (12547)

VDH Immo, société anonyme,
avenue de Haveskercke 55, 1190 Bruxelles

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui aura lieu au siège social, avenue de Haveskercke 55, à
1190 Bruxelles, le 18 mai 2001, à 11 heures. — Ordre du jour :
1. Rapports du conseil d’administration. 2. Comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Conversion capital en euro. 6. Divers. (12548)

Roucourt-Béton, société anonyme,
à 7601 Roucourt, quai du Canal 1

R.C. Tournai 45806

Assemblée générale ordinaire, au siège social, le 18 mai 2001, à
16 heures.

Ordre du jour : 1. Rapports du conseil d’administration. 2. Approba-
tion du bilan et du compte de résultats. 3. Affectation des résultats
sociaux. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Augmentation du capital
(dispositions euro). 6. Divers.

Pour y assister, se conformer à l’article 27 des statuts. (12549)

Sigest, société anonyme,
rue du Fichaux 10, 6230 Pont-à-Celles

R.C. Charleroi 160650 − T.V.A. 436.236.813

L’assemblée générale ordinaire le 18 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. Adaptation du capital en euro.
6. Divers. (12550)

Immobilière Sibille, société anonyme,
rue du Moulin 19, 6230 Pont-à-Celles

R.C. Charleroi 191526 − T.V.A. 461.364.761

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : rapport conseil d’administration. Approbation
comptes annuels au 31 décembre 2000. Affectation résultat. Décharge
aux administrateurs. Adaptation du capital en euro. Divers. (12551)

Just Immo, société anonyme,
rue Chafnay 76, 4020 Jupille

R.C. Liège 198696 − T.V.A. 435.676.785

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2001, à 15 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. (12552)

JM Cabay, société anonyme,
zone industrielle, rue du Brabant wallon 1, 6180 Courcelles

R.C. Charleroi 139934 − T.V.A. 424.523.864

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 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. Renouvellement des mandats des administrateurs.
6. Divers. (12553)

Marsime, société anonyme,
rue des Auges 13, 5060 Sambreville

R.C. Namur 66159

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Discussion des comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 2. Approbation des comptes
annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Emoluments.
5. Divers. (12554)

Esculimo, société anonyme,
Mont Quesnoy 11, 7803 Ath

R.C. Tournai 77680

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels clôturés au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Dépôt des titres
au siège social 5 jours avant la réunion. (12555)

Electricité-Automatisme-Informatique,
en abrégé « E.A.I. », société anonyme,

rue des Pinsons 2, 6001 Marcinelle

R.C. Charleroi 100152 − T.V.A. 401.598.806

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 9 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. (12556)
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Technique électrique industrielle,
en abrégé : « T.E.I. », société anonyme,

rue de la Lys 21, à 7500 Tournai

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion sur les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000 et rapport du commissaire-
réviseur. 2. Approbation des comptes annuels clôturés au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs et commissaire-réviseur. 5. Nomination administrateurs. Pour
le dépôt des titres, se conformer aux statuts. (12557)

Société d’Etudes et de Réalisation de Bâtiments industriels,
en abrégé « SERBI », société anonyme,

rue sur la Carrière 87, 4600 Richelle

T.V.A. 449.015.869

L’assemblée générale ordinaire se réunir au siège social, le
18 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. Divers. (12558)

Sports Loisirs Industries, en abrégé : SPLIN, société anonyme,
rue du Gay Village 12A, 4020 Liège

R.C. Liège 2568 − T.V.A. 403.881.472

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 18 mai 2001, au siège social, rue du Gay
Village 12A, à 4020 Liège, 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. Dépôt des titres : se conformer à l’article 24
des statuts. (12559)

Simar, société anonyme,
rue du Beau Site 15, bte 18, 1000 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 18 heures,
au siège social.

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. Démissions - Nominations.
6. Divers. Il y a lieu de se conformer aux statuts. (12560)

Sanidep, société anonyme,
rue du Maire 15, à 7503 Froyennes

R.C. Tournai 13469

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 10 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration et du commissaire-
réviseur. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs et commissaire-réviseur.
5. Adaptation du capital à l’euro - augmentation de capital pour le
porter de 3 000 000 à 3 025 493 BEF par incorporation de la réserve
disponible à due concurrence - expression du capital en euro, soit
75 000 eur. 6. Divers. Dépôt des titres au siège social cinq jours francs
avant l’assemblée, conformément aux statuts. (12561)

Salaison du Condroz Marcotty, société anonyme,
avenue de l’Energie 16, 4432 Alleur

R.C. Liège 161688 − T.V.A. 432.642.863

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 19 heures.
Ordre du jour : Lecture du rapport des administrateurs et du
commissaire-réviseur. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. Affectation du résultat. Décharge aux administra-
teurs et au commissaire-réviseur. Commissaire-réviseur : modification
dans la représentation. Divers. Pour assister à l’assemblée, prière de
déposer les titres au siège social, cinq jour francs avant l’assem-
blée. (12562)

Reveto, société anonyme,
rue Roberts Jones 57, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 492307

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 18 mai 2001, à 15 heures, au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels 2000.

3. Décharge aux administrateurs.

4. Décès d’un administrateur.

5. Nomination d’un administrateur.

6. Divers.

Pour assister à cette assemblée, les actionnaires doivent, conformé-
ment aux statuts, déposer leurs titres au siège social. (12563)

Progespart, société anonyme,
rue de Beyne 494, bte 2, 4020 Liège

R.C. Liège 148177

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 16 heures
au n° 102, rue d’Elmer à Wandre (4020 Liège). — 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. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Prière
de se conformer à l’article 28 des statuts. (12564)

Primabel, société anonyme,
quai Churchill 3/011, 4020 Liège

R.C. Liège 201997 — T.V.A. 463.848.951

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 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. Application des articles 633-634 et décision de la poursuite des
activités.

6. Divers. (12565)
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Polymedics, naamloze vennootschap,
Ambachtslaan 1031, 3990 Peer

H.R. Hasselt 86601 — BTW 452.683.261

Jaarvergadering op 18 mai 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. Herbenoemen bestuurders. 6. Diversen. Zich schikken naar de
statuten. (12566)

Plastic One, société anonyme,
avenue Pasteur 1, 1300 Wavre

T.V.A. 460.013.194

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du
capital en euro. 6. Divers. (12567)

Pierjosimmo, société anonyme,
rue de Wainage 93, 5060 Sambreville

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 9 h 30 m. — 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. Confor-
mément aux statuts, les titres peuvent être déposés au siège social de la
société cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. (12568)

New Atlas, société anonyme,
avenue Grandchamp 101, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 522370 — T.V.A. 438.167.410

Une seconde assemblée générale ordinaire se réunira au siège social,
le 18 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. Divers. (12569)

Neotron, société anonyme,
rue J.B. De Cock 99-101, 1080 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 16 heures,
au siège social.

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. Démission-nominations. 6. Divers.
Il y a lieu de se conformer aux statuts. (12570)

Matacou, société anonyme,
rue Grandjean 3, 4800 Verviers

R.C. Verviers 68838 — NN 433.318.202

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Renouvellement
mandat d’administrateurs. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (12571)

Liège Cash, société anonyme,
rue de Droixhe 44, 4020 Liège

T.V.A. 413.005.313

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 2. Affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Démission et nomination d’admi-
nistrateur. Dépôt des titres au siège social cinq jours francs avant
l’assemblée. (12572)

Les Ramiers, société anonyme,
rue Basse 32, 5332 Crupet

R.C. Namur 48293 — T.V.A. 422.537.938

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 18 heures,
au siège social.

Ordre du jour :

1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 21 des
statuts. (12573)

Les Entreprises Lombet, société anonyme,
rue de Seneffe 11A, 6183 Trazegnies

R.C. Charleroi 186141 — T.V.A. 456.776.166

Assemblée générale ordinaire le 18 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. Affectation du
résultat. Décharge aux administrateurs. Divers. (12574)

Jean Deguelle, société anonyme,
rue de Gorhez 57, 4880 Aubel

R.C. Verviers 70795 − T.V.A. 464.629.010

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Approbation du bilan et des comptes de résultats au
31 décembre 2000.

2. Approbation de l’affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs pour leur gestion en 2000. (12575)

Jacli, société anonyme,
rue de France 17, 5580 Rochefort

R.C. Dinant 26601 − T.V.A. 416.333.995

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 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.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours

francs avant la réunion. (12576)
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Immobilière Paul Coppin, société anonyme,
rue de la Gobie 104, 1360 Orbais

R.C. Nivelles 74949 − T.V.A. 451.284.679

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 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 et au commissaire.
5. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Se conformer aux
statuts. (12577)

Immobilière de Masbourg, société anonyme,
avenue Blücher 59, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 16492 − T.V.A. 442.024.842

Assemblée générale ordinaire au siège social, le 18 mai 2001, à
11 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture des comptes annuels au
31 décembre 2000. 2. Adoption des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats sociaux. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Application de l’article 96,6° du code des sociétés.
6. Divers. (12578)

Immo M.B., société anonyme,
rue de l’Eglise 71-73, 1150 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 19 h 30 m,
au siège social.

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. Démissions - nominations.
6. Divers. Il y a lieu de se conformer aux statuts. (12579)

H.G.N., société anonyme,
rue del’Eglise 71-73, 1150 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Examen en approbation du rapport de gestion. 2. Examen et
approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Démissions; nominations. 6. Divers.
Il y a lieu de se conformer aux statuts. (12580)

Forsok, société anonyme,
avenue Rogier 351, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 110380 − T.V.A. 402.155.367

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 16 heures. — Ordre du jour : rapport de gestion du
conseil d’administration. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. Affectation des résultats. Décharge aux administra-
teurs. Divers. (12581)

Formic, société anonyme,
avenue Rogier 351, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 105452 − T.V.A. 402.618.888

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : rapport de gestion du
conseil d’administration. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. Affectation des résultats. Décharge aux administra-
teurs. Divers. (12582)

Entreprises générales Paul Coppin, société anonyme,
rue de la Gobie 14, 1360 Orbais

R.C. Nivelles 12305 − T.V.A. 418.298.147

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Nomination du
commissaire-réviseur. 2. Rapport de gestion du conseil d’administra-
tion et rapport du commissaire. 3. Approbation des comptes annuels.
4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs et au
commissaire. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers. (12583)

« EMS SHine », société anonyme,
boulevard Jamar 19, bte 5, 1060 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 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. Démissions; nominations. 6. Divers.
Se conformer aux statuts. (12584)

Dobbelstein-Thissen, société anonyme,
Oberste Heide 62, 4701 Eupen

R.C. Eupen 35867/C − T.V.A. 417.773.852

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 18 heures.

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat.

4. Décharge aux administrateurs.

5. Arrondi et conversion du capital en euro.

6. Divers. (12585)

S.A. Décoration Jean Raes, société anonyme,
route d’Ath 74, 7020 Mons (Nimy)

R.C. Mons 114063 − T.V.A. 431.434.521

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 15 heures.

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; 5. Emoluments; 6. Divers. (12586)

Compagnie régionale d’Investissement, société anonyme,
rue André Masquelier 20A, 7000 Mons

R.C. Mons 380 − T.V.A. 401.820.520

L’assemblée générale extraordinaire du 26 mars 2001 n’ayant pas
réuni le quorum des présences, nous avons l’honneur de vous inviter à
une deuxième assemblée générale extraordinaire qui pourra délibérer
valablement sur l’ordre du jour quel que soit le nombre des titres
représentés. Elle aura lieu le vendredi 18 mai 2001 à 16 heures au siège
social à 7000 Mons, rue André Masquelier 20A.
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Ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration exposant la justificiation
détaillée de l’ordre du jour et plus spécialement de la modification
proposée à l’objet social; à ce rapport est joint un état résumant la
situation active et passivede la société arrêté au trente et un mars deux
mille un.

2. Conversion du capital en euro et tenue de la comptablité en euro
dépuis le premier janvier deux mille un.

3. Augmentation de capital à concurrence de quatre millions huit cent
vingt-neuf mille huit cent cinquante-quatre euros et cinquante-six euro-
cents (4 829 854,56 EUR), pour le porter de cent septante mille cent
quarante-cinq euros et quarante-quatre eurocents (170 145,44 EUR) à
cinq millions d’euros (5 000 000 EUR), sans apports nouveaux et sans
création d’actions nouvelles, par incorporation au capital des sommes
suivantes :

— une somme de cent seize mille sept cent onze euros et nonante-
quatre eurocents (116 711,94 EUR), à prélever sur les primes d’émission
de la société;

— une somme de sept cent septante et un euros et sept eurocents
(771,07 EUR), à prélever sur les réserves indisponibles de la société;

— une somme de deux millions sept cent huit mille six cent soixante-
deux euros et trente-cinq eurocents (2 708 662,35 EUR) à prélever sur
les réserves immunisées de la société;

— une somme d’un million trois cent cinquante mille sept cent
septante-cinq euros et cinquante-trois eurocents (1 350 775,35 EUR), à
prélever sur les réserves disponibles de la société;

— une somme de six cent cinquante-deux mille neuf cent trente-trois
euros et soixante-sept eurocents (652 933,67 EUR), à prélever sur les
bénéfices reportés de la société,

telle qu’elles figurent aux comptes annuels clôturés le trente et un
décembre deux mille, approuvés par l’assemblée générale annuelle qui
a eu lieu le vingt-six mars deux mille un à quinze heures.

4. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

5. Modification de l’article 5 des statuts pour le mettre en concor-
dance avec les résolutions qui précèdent.

6. Adaptation dde la réserve légale en fonction du nouveau capital
par augmentation de celle-ci à concurrence de trois cent vingt-six mille
quatre cent septante-quatre euros et cinquante-trois eurocents
(326 474,53 EUR) à prélever sur les bénéfices reportés de la société, pour
la porter de cent septante-trois mille cinq cent vingt-cinq euros et
quarante-sept eurocents (173 525,47 EUR) à cinq cent mille euros
(500 000 EUR).

7. A l’alinéa premier de l’article trois concernant l’objet social,
supprimer les mots « de la comptabilité ».

8. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du Code des sociétés,
suppression de toutes les références aux articles des lois coordonnées
sur les sociétés commerciales pour les remplacer par une référence
générale au Code des sociétés et plus spécialement aux articles 6 et 29.

9. Suppression du point trois de l’article vingt-neuf des statuts.

10. Création d’un article 33 dont le texte est le suivant :
« Article trente-trois : droit commun.
Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé au

Code des sociétés.
Toutes dispositions des présents statuts, qui seraient contraires à des

dispositions impératives, actuelles ou futures des lois sur les sociétés
sont réputées non écrites. »

11. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration, pour réaliser les
décisions qui seront prises par l’assemblée générale, procéder à la
coordination des statuts, procéder au remplacement des parts sociales
anciennes, etc. (12587)

C.T.R., société anonyme,
rue J.B. De Cock 99-101, 1080 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 17 heures,
au siège social.

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. Démissions; nominations. 6. Divers.
Il y a lieu de se conformer aux statuts. (12588)

C.P.C., société anonyme,

Siège social : rue Victor Corne 64, 7700 Mouscron

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 10 h 30 m,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation du résultat. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers. (12589)

Bruyère de Priestet, société anonyme,
rue de Chevron 106, 4987 Stoumont

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 12 h 30 m.

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 administrateurs.

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, trois jours
francs avant la réunion. (12590)

Brochage Landerwijn, société anonyme,
rue du Croissant 163, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 528133 − T.V.A. 439.393.469

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

1. Discussion des comptes annuels au 31 décembre 2000.

2. Approbation des comptes annuels.

3. Décharge aux administrateurs.

4. Emoluments. (12591)

Agemat, société anonyme,
Zoning industriel S.P.I., 4530 Villers-le-Bouillet

R.C. Huy 44099 − T.V.A. 460.826.412

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affec-
tation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (12592)
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Adeac, société anonyme,
rue des Anciens Etangs 46, à 1190 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 18 mai 2001, à 9 heures,
au siège social de la société.

Ordre du jour :

Rapport du conseil d’administration.
Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
Décharge aux administrateurs et au commissaire. (12593)

Asco Management, société anonyme,
avenue de la Faisanderie 7, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 538032 − T.V.A. 441.772.147

L’assemblée générale ordinaire se réunir à 1930 Zaventem, Weivel-
dlaan 2, le 18 mai 2001, à 14 h 30 m. — 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. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 4. Démis-
sions et nominations statutaires. 5. Divers. (12594)

Asco Management, naamloze vennootschap,
Fazantenparklaan 7, 1150 Brussel

H.R. Brussel 538032 − BTW 441.772.147

De jaarvergadering zal gehouden worden te 1930 Zaventem,
Weiveldlaan 2, op 18 mei 2001, te 14 u. 30 m. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur en verslag van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Kwijting
aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor. 4. Statutaire
ontslagen en benoemingen. 5. Varia. (12594)

Asco Industries, société anonyme,
avenue de la Faisanderie 7, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 538033 − T.V.A. 441.428.489

L’assemblée générale ordinaire se réunira à 1930 Zaventem, Weivel-
dlaan 2, le 18 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de
gestion du conseil d’administration; rapport du conseil d’entreprise et
rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels
au 31 décembre 2000. 3. Décharge aux administrateurs et au
commissaire-réviseur. 4. Démissions et nominations statutaires.
5. Divers. (12595)

Asco Industries, naamloze vennootschap,
Fazantenparklaan 7, 1150 Brussel

H.R. Brussel 538033 − BTW 441.428.489

De jaarvergadering zal gehouden worden te 1930 Zaventem,
Weiveldlaan 2, op 18 mei 2001, te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 2000. 3. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-
revisor. 4. Statutaire ontslagen en benoemingen. 5. Varia. (12595)

Imprimerie Dereume, naamloze vennootschap,
Golden Hopestraat 1, 1620 Drogenbos

H.R. Brussel 1447 − BTW 401.844.175

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, om 17 uur,
op de zetel, Golden Hopestraat 1, te 1620 Drogenbos. — Dagorde :
1. Bestuursverslag aangenomen door de raad van bestuur en verslag
van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de

bestuurders en de commissaris-revisor bij afzonderlijke stemming.
5. Emolumenten. 6. Eventuele benoemingen/ontslagen van bestuur-
ders. 7. Diversen. (12596)

Imprimerie Dereume, société anonyme,
rue Golden Hope 1, 1620 Drogenbos

R.C. Bruxelles 1447 − T.V.A. 401.844.175

L’assemblé générale ordinaire se tiendra la 18 mai 2001, à 17 heures,
au siège social, rue Golden Hope 1, à 1620 Drogenbos. — Ordre du
jour : 1. Rapport de gestion adopté par le conseil d’administration et
rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner par vote séparé aux
administrateurs et au commissaire-réviseur. 5. Emoluments. 6. Nomi-
nations-démissions éventuelles d’administrateurs. 7. Divers. (12596)

Eder, naamloze vennootschap,
Golden Hopestraat 1, 1620 Drogenbos

H.R. Brussel 451731 − BTW 424.039.260

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, om 15 uur,
op de zetel, Golden Hopestraat 1, te 1620 Drogenbos. — Dagorde :
1. Bestuursverslag aangenomen door de raad van bestuur en verslag
van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de
bestuurders en de commissaris-revisor bij afzonderlijke stemming.
5. Emolumenten. 6. Eventuele benoemingen/ontslagen van bestuur-
ders. 7. Diversen. (12597)

Eder, société anonyme,
rue Golden Hope 1, 1620 Drogenbos

R.C. Bruxelles 451751 − T.V.A. 424.039.260

L’assemblé générale ordinaire se tiendra la 18 mai 2001, à 15 heures,
au siège social, rue Golden Hope 1, à 1620 Drogenbos. — Ordre du
jour : 1. Rapport de gestion adopté par le conseil d’administration et
rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner par vote séparé aux
administrateurs et au commissaire-réviseur. 5. Emoluments. 6. Nomi-
nations-démissions éventuells d’administrateurs. 7. Divers. (12597)

CIKA, naamloze vennootschap,
Venlosesteenweg 98, 3640 Kinrooi (Ophoven)

H.R. Tongeren 78150

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 17 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. Varia. Zich schikken naar
de statuten. (12598)

Demerco, naamloze vennootschap,
Mariënlaan 3, 2650 Edegem

H.R. Antwerpen 284129 − BTW 444.548.228

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot :

I.A. De gewone algemene vergadering der aandeelhouders zal
worden gehouden op maandag 21 mei 2001, om 18 uur, op de zetel van
de vennootschap, met de volgende agenda :

1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
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IB. De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders zal
worden gehouden op dinsdag 22 mei 2001, om 10 uur, op het kantoor
van notaris Marnix Van Herzeele, kantoorhoudende te Antwerpen,
Ambtmanstraat 7, met de volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging. Verhoging van het kapitaal van de vennoot-
schap door gedeeltelijke incorporatie van de beschikbare reserves,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Omzetting en afronding van
het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in
euro. 3. Schrapping van de volledige statuten en vaststelling van
nieuwe statuten in overeenstemming met de wet van 7 mei 1999, met
de voorziening van toegestaan kapitaal voor een periode van vijf jaar.
4. Ontslag bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Machtiging
bestuurders. 7. Bijzondere volmacht. 8. Rondvraag.

Om tot de beide algemene vergaderingen te worden toegelaten
dienen de aandeelhouders zich naar artikel 27 van de statuten te
gedragen. Na het vervullen van de voormelde pleegvormen zullen de
aandeelhouders het ontwerp van de nieuwe statuten ontvangen.

(12599)

Immobiliën S.V.H., naamloze vennootschap,
Grote Baan 47, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 36081 − BTW 417.589.849

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 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. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Varia. Om aan de vergadering deel te nemen, zich
schikken naar de statuten. (12600)

Freeman, naamloze vennootschap,
Cantecroylaan 32, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 234317 − BTW 423.752.517

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Varia. (12601)

Gidwi, naamloze vennootschap,
Floris Primsstraat 1, 2280 Grobbendonk

H.R. Turnhout 77221 − BTW 455.377.485

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 20 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. Varia. Om aan de verga-
dering deel te nemen, zich schikken naar de statuten. (12602)

Thiunas Invest, naamloze vennootschap,
Kliniekstraat 42, 3300 Tienen

H.R. Leuven 80663 − BTW 438.149.493

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Lezing bijzonder verslag en beslissing m.b.t.
al of niet verderzetting van de activiteiten van de onderneming.
2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31 decem-
ber 2000. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Bezoldigingen. 6. Omzetting van kapitaal in euro.
(12603) De raad van bestuur.

Vegimmo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 763 — NN. 445.078.956

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, te 11 uur,
op de zetel. — Agenda : 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 302 430,10 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. (12604)

Legimmo, burgerlijke vennooschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 762 — N.N. 445.079.352

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, te 12 uur,
op de zetel. — Agenda : 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 27 462,50 frank door incorporatie
van de wettelijke reserves zonder uitgifte van aandelen. Omzetting van
het kapitaal in 375 000 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. (12605)

Aphimmo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 764 — N.N. 445.079.154

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, te 10 uur,
op de zetel. — Agenda : 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 33 812,50 frank door incorporatie
van de wettelijke reserves zonder uitgifte van aandelen. Omzetting van
het kapitaal in 276 000 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. (12606)

Vastgoed Marijnen R., naamloze vennootschap,
Rozenlaan 22, 2861 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 81877 − BTW 461.051.886

De algemene vergadering zal gehouden worden op de zetel, op
18 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 de bestuurders. Om toegelaten te worden tot de
vergadering deponering aandelen uiterlijk drie dagen vóór de verga-
dering op de zetel. (12607)
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Transport De Rudder, naamloze vennootschap,
Dadizeelsestraat 220, 8890 Moorslede

H.R. Ieper 32663 — BTW 439.102.766

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur over de jaar-
rekening per 31 december 2000. 2. Onderzoek en goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2000. 3. Toewijzing van het resultaat van
het boekjaar. 4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Varia. Zich richten
naar de statuten. (12608)

Tolsa Benelux, naamloze vennootschap,
Slijkensesteenweg 8, 8400 Oostende

H.R. Oostende 54534 — BTW 416.404.073

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 10 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. Varia. (12609)

Tiende Hof, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Zeebruggelaan 112, 8380 Lissewege

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brugge, nr. 296

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 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. Toepassing artikel 103 vennootschap wet. 6. Varia. (12610)

Supermarkt Magda, naamloze vennootschap,
Lippelostraat 24, 1840 Malderen

H.R. Brussel 439419 — BTW 422.180.523

Jaarvergadering op 18 mei 2001, te 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van bestuurders. 2. Balans en resultatenrekening. 3. Kwijting
aan bestuurders. 4. Bekrachtiging ontslag bestuurder. 5. Verschil-
lende. (12611)

Studium - Technisch Studiebureau, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 210, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 111544 — BTW 422.656.615

Jaarvergadering in zetel van de vennootschap op vrijdag 18 mei 2001,
te 11 uur. — Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening per
28 februari 2001. Aanwending van het resultaat. Kwijting aan de
bestuurders. Diverse. Zich schikken naar de statutaire bepalin-
gen. (12612)

Schillebeekx Managementsvennootschap, naamloze vennootschap,
Donk 59, 2300 Oud-Turnhout

H.R. Turnhout 70912

Wegens onvoldoende aanwezigheid op de eerste buitengewone
algemene vergadering en jaarvergadering wordt er een 2° BAV
gehouden op het kantoor van notaris Paul Geebelen te Lommel,
Norbert Neeckxlaan 16, op vrijdag 18 mei a.s. om 11 u. 30 m. —
Agenda : 1. Naamswijziging. 2. Kapitaalverhoging met F 1 251 074, om
het te brengen van F 1 250 000 op F 2 501 074, hetzij 62 000 euro, door

incorporatie van reserves zonder creatie van nieuwe aandelen. 3. Coör-
dinatie, herwerking en hernummering van de statuten n.a.v. genomen
beslissingen en nieuwe wetgeving. (12613)

S & B, naamloze vennootschap,
Wulpenlaan 24, 2350 Vosselaar

H.R. Turnhout 78706 — BTW 457.119.824

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 16 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. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Omvorming kapitaal in euro.
7. Varia. Om aan de vergadering deel te nemen, zich schikken naar de
statuten. (12614)

Paret, naamloze vennootschap,
Leynseelstraat 66, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 106921 — BTW 426.549.679

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 19 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Maatregelen in verband met de euro. 6. Varia. Zich schikken naar de
statuten. (12615)

Panafes, naamloze vennootschap,
Kasteelstraat 68, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 34271 — BTW 438.869.768

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, om
11 u. 30 m., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van
de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening per
31 december 2000. 3. Goedkeuring resultatenverwerking. 4. Ontlasting
aan de bestuurders. 5. Goedkeuring bezoldiging bestuurders. 6. Omzet-
ting kapitaal in euro. 7. Aanpassing statuten. 8. Varia. (12616)

Minnevoet, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Nieuwhof 28, te 9000 Gent

Jaarvergadering d.d. 18 mei 2001, om 11 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. (12617)

Mariën, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 92, 3191 Hever

H.R. Leuven 74547 — H.R. Mechelen 60109
BTW 427.502.061

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 17 u. 30 m. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Varia. (12618)
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Kousencenter, naamloze vennootschap,
Dendermondsesteenweg 185, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 37895 — BTW 412.507.544

Jaarvergadering op 18 mei 2001, te 18 uur, op de zetel. — Dagorde :
Verslag van de bestuurders. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 2000. Goedkeuring wedde bestuurders. Resultaataanwen-
ding. Kwijting aan bestuurders. Diversen. Zich schikken naar artikel 10
van de statuten. (12619)

Jemao, naamloze vennootschap,
Tervurenlaan 252-254, bus 1, 1150 Brussel

H.R. Brussel 559092 — BTW 447.675.091

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar de statu-
ten. (12620)

Invest Management Office, naamloze vennootschap,
Jetselaan 32, 1081 Koekelberg

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 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. Omzetting kapitaal in
euro - aanpassing artikel 5 van de statuten. 6. Varia. (12621)

Input, naamloze vennootschap,
Papenbroekstraat 190, 3290 Diest

H.R. Leuven 91915 — BTW 455.478.346

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 18 mei 2001, te 14 uur.

Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000.
2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Benoe-
mingen. (12622)

« Immobilière de l’Industrie », naamloze vennootschap,
Staatsbaan 33, 9870 Zulte

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Gent, nr. 15
BTW 401.026.704

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
19 mei 2001, om 14 uur, op de maatschappelijke zetel. — 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. Herbenoeming raad van bestuur. 6. Diversen. Zich
richten aan de statuten. (12623)

Immobilière Asco, naamloze vennootschap,
Weiveldlaan 2, te 1930 Zaventem

H.R. Brussel 538031 — BTW 442.185.089

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 18 mei 2001, te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur en verslag van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2000. 3. Kwijting aan de bestuurders en
aan de commissaris-revisor. 4. Statutaire ontslagen en benoemingen.
5. Varia. (12624)

Immo Sam, naamloze vennootschap,
Broeder de Zwaeflaan 3, 9320 Erembodegem

H.R. Aalst 56693

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, te 18 uur,
op de zetel. — Agenda : 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 de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten
naar de statuten. (12625)

Immo Beheer Duerloo, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Bredabaan 966, 2990 Wuustwezel

Jaarvergadering op de zetel, op 18 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. Varia. Zich schikken naar de statuten. (12626)

Golf Green and Fairway, naamloze vennootschap,
Koningin Fabiolastraat 56, 8560 Gullegem

H.R. Kortrijk 130608 — BTW 450.208.870

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 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 bestuur-
ders. 5. Varia. (12627)

Fiver, naamloze vennootschap,
Rijselstraat 221, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 129910

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 14 uur.

Dagorde :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.

2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur.

3. Ontlasting aan de bestuurders voor hun beheer.

4. Diverse. (12628)

Finaspan, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 92, te 3191 Hever

H.R. Leuven 65821 — BTW 427.433.864

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der
jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Varia. (12629)

Finamar, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 92, 3191 Hever

H.R. Leuven 76829 — BTW 427.500.675

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 18 u. 30 m. — Dagorde : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
bestuurders. 5. Varia. (12630)
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Eurosport, naamloze vennootschap,
Bocholterkiezel 45, 3960 Bree

H.R. Tongeren 63915 — BTW 434.102.714

Jaarvergadering op 18 mei 2001, om 17 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. (12631)

E.S.B., naamloze vennootschap,
Bocholterkiezel 45, 3960 Bree

H.R. Tongeren 64465 — BTW 435.117.155

Jaarvergadering op 18 mei 2001, om 18 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. (12632)

Di-Meat-C°, naamloze vennootschap,
Kamershoek 177, te 9240 Zele

Jaarvergadering d.d. 18 mei 2001, om 18 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. (12633)

Design House, coöperatieve vennootschap op aandelen,
Eglantierlaan 3, 2020 Antwerpen

H.R. Antwerpen 325007 — BTW 437.715.963

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18 mei 2001, te 15 uur,
op de zetel. — Agenda : Verslag zaakvoerder. Bestemming resultaat en
goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting aan de
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Diversen. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (12634)

Bergui, naamloze vennootschap,
Vredelaan 26, bus 51, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 132415 — NN 451.521.934

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 18 mei 2001, om 11 uur, op de maatschappe-
lijke 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. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de

bepalingen van de statuten. (12635)

Belvu, naamloze vennootschap,
Guido Gezellestraat 83, 2630 Aartselaar

H.R. Antwerpen 294015 — BTW 449.062.686

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering op 18 mei 2001, te 18 uur, op de maatschappelijke zetel
met dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring

der jaarrekening per 31 december 2000. 3. Resultaatbestemming.
4. Statutaire benoemingen. 5. Ontlasting aan de bestuurders. 6. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten en de S.W.H.V. (12636)

Bifa, naamloze vennootschap,
Endepoelstraat 7, 3210 Linden

H.R. Leuven 57568

Jaarvergadering op 18 mei 2001, te 10 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening en bestem-
ming resultaat. 3. Decharge aan bestuurders. 4. Benoemingen. Om
toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten. (12637)

Immabe, naamloze vennootschap,
Jagersdreef 8, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 74338 − BTW 452.573.096

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 18 mei 2001,
te 20 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. Varia. Om aan de verga-
dering deel te nemen, zich schikken naar de statuten. (12638)

Juris Consultus, naamloze vennootschap,
Sportstraat 235, 9000 Gent

H.R. Gent 166250 − BTW 446.052.025

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering te Ukkel, Brugmannlaan 4954, op 18 mei 2001, om
13 u. 30 m., met volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging met 1 251 074 frank door incorporatie van
beschikbare reserves en zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Omzetting kapitaal in euro, hetzij 62 000 euro.

3. Aanpassing van de statuten aan punten 1 en 2 en aan de nieuwe
vennootschappenwet.

(12639) De raad van bestuur.

Lacante, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 22, 1830 Machelen

H.R. Brussel 547999 − BTW 443.176.271

Algemene vergadering op 25 mei 2001, te 11 uur, op de sociale zetel.
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-
revisor. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen, afgesloten per
31 december 2000. 3. Ontlasting van hun mandaat aan de bestuurders
en aan de commissaris-revisor. 4. Verscheidene. (12640)

N.V. Himmo, naamloze vennootschap,
François Gaystraat 6, 1150 Brussel

H.R. Brussel 486059 − BTW 429.444.635

De heren aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone alge-
mene vergadering, die zal gehouden worden op 25 mei 2001, te 18 uur,
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing en goedkeuring
van het verslag van de raad van bestuur. 2. Nazicht en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. (12641)
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Immo Hof Ten Berg, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Weyenberg 5, 1785 Merchtem

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brussel, nr. 1598

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 25 mei 2001, te 17 uur, op de maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekeningen afgesloten per 31 december 2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Benoemingen. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (12642)

Imperbel, naamloze vennootschap, steenweg op Bergen 32, 1651 Lot

H.R. Brussel 56210 − BTW 400.484.591

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap, op
vrijdag 25 mei 2001, te 10 u. 30 m. — Agenda : 1. Jaarverslag en verslag
van de raad van bestuur en verslag van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring der jaar- en resultatenrekeningen per 31 december 2000
en aanwending van het resultaat. 3. Mededeling van de geconsoli-
deerde jaarrekeningen per 31 december 2000. 4. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 5. Benoeming van de
commissaris-revisor. 6. Diversen. Om aan de vergadering deel te
nemen, neerlegging van de aandelen vijf dagen vóór de vergade-
ring. (12643)

Tarp Company, naamloze vennootschap,
Stijfselrui 44, bus 5, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 171039 − BTW 404.799.806

Algemene vergadering op 25 mei 2001, te 14 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. Diverse. Neerlegging der titels
op de sociale zetel, ten minste vijf dagen vóór de vergadering. (12644)

Legasc, société anonyme,
rue Notre Seigneur 21, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 554638 − T.V.A. 445.844.761

L’assemblée générale ordinaire se réunira en l’étude de Me Collon,
rue Baron de Castro 6, à 1040 Bruxelles, le 17 mai 2001, à 18 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. 6. Conversion du capital en euro. 7. Augmentation du
capital à concurrence de 31 013,31 euros pour le porter à 62 000 euros
par apport en espèces avec création d’actions nouvelles sans valeur
nominale. 8. Adaptation des statuts au Code des sociétés. (12645)

Cadena, société anonyme,
avenue H. Bourgys 1, 1410 Waterloo

R.C. Nivelles 83413 − T.V.A. 416.092.485

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordi-
naire qui se tiendra au siège social de la société le 17 mai 2001, à
16 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels de
l’exerice 2000. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge à donner aux
administrateurs. 4. Nominations, démissions. 5. Divers. Les action-
naires désirant assister à l’assemblée, voudront bien déposer leurs
actions au siège de la société le 10 mai 2001. (12646)

SAEPI, (société anonyme d’Etudes et de Propriété immobilière,
en abrégé : « SAEPI », société anonyme,

rue J. Sneessens 15, à 1300 Wavre

R.C. Nivelles 57135 − T.V.A. 431.053.449

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Renouvellement de mandat. 6. Démission et nomina-
tion. 7. Divers. Se conformer aux statuts. (12647)

Jacques Mayol S.A., société anonyme,
quai aux Usines 112/154, bât. Adm., bte 23, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 536897 − T.V.A. 441.416.712

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 16 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapports de gestion. 2. Appro-
bation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer
aux statuts. (12648)

Modern Distribution System, société anonyme,
rue Washington 155, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 341929 − T.V.A. 401.846.155

Assemblée générale ordinaire se tiendra le 25 mai 2001, à 10 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approba-
tion des comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (12649)

Casoroda, société anonyme,
avenue de Lothier 48, à 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 420030 − T.V.A. 419.543.905

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 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 aux administrateurs. 5. Nominations statutaires.
6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (12650)

Cofruse, société anonyme,
quai des Usines 112-154, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 495141 − T.V.A. 431.730.766

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 15 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approba-
tion des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer
aux statuts. (12651)

Immo Decade, société anonyme,
chaussée de Louvain 523, à 1380 Ohain

R.C. Nivelles 89664 − T.V.A. 466.237.131

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 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’assem-
blée, se conformer aux statuts. (12652)
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Hobbygent, société anonyme,
drève des Saules 1, bte 5, à 1020 Bruxelles

R.C. Bruxelles 507583 − T.V.A. 434.611.567

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
bilans et comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers.

(12653)

Expelec, société anonyme,
rue de l’Ecuyer 31, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 609850 − T.V.A. 437.087.938

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge à donner aux
administrateurs. 5. Démissions, nominations. 6. Proposition de trans-
fert du siège social. 7. Divers. (12654)

Corderie Ed. Barrois et fils, en abrégé : « Cebef », société anonyme,
à Molenbeek-Saint-Jean

R.C. Bruxelles 12583 − T.V.A. 400.540.912

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 17 heures,
au siège social, rue Manchester 46-48, à Molenbeek-Saint-Jean.
— Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes
annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (12655)

N.L.A., société civile sous forme de société anonyme,
place du Baty 19, à 6997 Mormont-Erezée

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Marche-en-Famenne, n° 102

T.V.A. 463.430.861

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 19 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résul-
tats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (12656)

N.V. Hendriks S.A., société anonyme,
avenue de Tervueren 138A, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 552789 − T.V.A. 444.546.743

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège de la société, le 25 mai 2001, à
11 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture et approbation du rapport du
conseil d’administration. 2. Exammen et approbation des comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat de
l’exercice. 4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers. Les
actionnaires sont priés de se conformer aux dispositions des
statuts. (12657)

Pita Fresh Center, société anonyme,
rue Bollinckx 45, à 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 515156 − T.V.A. 431.234.185

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège social, le 25 mai 2001, à 18 h 30 m.
— Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démis-
sions et nominations d’administrateurs, ratification, réduction de la
durée des mandats. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, les action-
naires sont priés de se conformer à l’article 9 des statuts. (12658)

Progèrs-Films, société anonyme,
rue Royale 243, à Bruxelles

R.C. Bruxelles 224458 − T.V.A. 402.237.620

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de l’assemblée.
2. Rapport de gestion. 3. Approbation des comptes annuels et comptes
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des
titres, conformément aux statuts. (12659)

Garage Herbosch-La Louvière, société anonyme,
rue de Baume 23, 7100 La Louvière

R.C. Mons 124243 − T.V.A. 445.017.390

Assemblée générale ordinaire des actionnaires le 25 mai 2001, à
15 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et
du commissaire-réviseur. 2. Examen et approbation des comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat de
l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur.
5. Divers. Se conformer aux statuts pour le dépôt des titres. (12660)

Soconord Group, société anonyme,
avenue Louise 287, bte 15, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 513411 − T.V.A. 429.411.179

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra au siège social, le 25 mai 2001, à 14 heures.
Ordre du jour : 1. Rapports de gestion et du commissaire. 2. Appro-
bation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Décharge
aux administrateurs et commissaire. 4. Nominations statutaires.
5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 30 des
statuts. (12661)

Donaldson by the sea, société anonyme,
boulevard du Prince de Liège 140, 1070 Bruxelles

R.C. Bruxelles 522349 − T.V.A. 437.880.368

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 10 heures.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 30 novembre 2000. 3. Décharge aux administrateurs
et commissaire. 4. Répartition bénéficiaire. 5. Nomination d’un
commissaire-réviseur. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de se conformer aux statuts. (12662)

Vallente Invest, société anonyme,
place Verdi 3, bte 3, à Anderlecht (1070 Bruxelles)

R.C. Bruxelles 485589

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 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. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (12663)
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Immoleffe, société anonyme,
avenue Coghem 216, à 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 487949 − T.V.A. 428.981.411

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 18 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. 5. Divers. Pour assister à l’assem-
blée, se conformer aux statuts. (12664)

Palmer, société anonyme,
clos Fernand Tonnet 35, 1090 Bruxelles

R.C. Bruxelles 561717 − T.V.A. 447.739.033

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 17 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 statutaires.
6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (12665)

Transports internationaux Pieman, société anonyme,
rue de Grand-Bigard 461, 1082 Bruxelles

R.C. Bruxelles 225650 − T.V.A. 419.109.086

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels et
comptes de résultats. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts. (12666)

CVW Références, société anonyme,
rue de l’Eglise 155, 1150 Bruxelles

R.C. Bruxelles 586794 − T.V.A. 453.368.496

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Examen et approbation des comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers. (12667)

Laufabi, société anonyme,
rue Van Dijck 37, à 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 510853

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 17 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels clôturés au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux adminis-
trateurs. 5. Rapport spécial en vertu de l’article 103. 6. Renouvellement
du conseil d’administration. (12668)

Etablissements Léon Spietz, société anonyme,
avenue des Saisons 88, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 374409 − T.V.A. 412.827.347

Nous prions MM. les actionnaires d’assister à l’assemblée générale
ordinaire le 25 mai 2001, à 11 heures, au siège social de la société. Ordre
du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels
et comptes de résultats. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Elections statutaires.
6. Divers. (12669)

Société d’Investissements et de Placements dans l’Agglomération
bruxelloise, en abrégé : « SIPAB », société anonyme,

avenue Brugmann 407, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 520763 − T.V.A. 437.221.461

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 25 mai 2001, à 9 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approba-
tion des comptes annuels et du compte de résultats au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. (12670)

Asphalis, société anonyme,
chaussée de Tubize 252, 1440 Wauthier-Braine

R.C. Nivelles 92618 − T.V.A. 400.456.085

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 25 mai 2001, à 11 heures, au siège social.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et du commissaire-réviseur.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 5. Nomi-
nations statutaires. 6. Divers.Pour le dépot des titres, se conformer
aux statuts. (12671)

Kuperblum Guy’s Bazaar, en abrégé : « K.G.B. », société anonyme,
avenue de Béco 11, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 551690

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Conversion du capital social de la société en euro. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (12672)

Résidence-Finances, société anonyme,
route d’Obourg 77, à 7000 Mons

R.C. Mons 130458 − T.V.A. 452.474.712

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux admi-
nistrateurs. 4. Conversion du capital social de la société en euro.
5. Divers. Se conformer aux statuts. (12673)

Les Fleurs d’Aubépines, société anonyme,
chaussée de Waterloo 1525, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 536540 − T.V.A. 441.345.149

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Lecture des
comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 2000. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Affectation du résultat. 6. Application de l’art. 103 L.C.S.C.
7. Renouellement des mandats d’administrateurs. (12674)

Mench Industry, société anonyme,
rue Auguste Snieders 23, à 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 607843 − T.V.A. 459.133.464

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de gestion . 2. Discus-
sion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Approbation
des comptes annuels. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination
de deux nouveaux administrateurs. 6. Divers (12675)
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Dixmude, société anonyme, boulevard de Waterloo 11, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 522288

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 19 heures . — Ordre
du jour : 1. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
2. Affectation des résultats. 3. Décharge aux administrateurs.
4. Réelections statutaires. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts. (12676)

Compartimmo, société anonyme,
rue Dautzenberg 36-38, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 522335 — NN 432.452.625

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 17 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Examen et approbation des
comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000. 2. Affectation des
résultats de l’exercice. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers.
Pour le dépôt des titres, se conformer aux statuts. (12677)

Pagimmo, société civile sous forme anonyme,
avenue du Saphir 31, 1030 Bruxelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 936

NN 433.082.135

Les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le
25 mai 2001, à 19 heures, au siège social, avec l’ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Examen et appro-
bation des comptes annuels clos au 31 décembre 2000. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. Dépôt des titres au siège
social cinq jours francs avant l’assemblée. (12678)

Advanced Marketing Support,
en abrégé : « AdMaSu », société anonyme,

rue Stevin 8, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 466802 − T.V.A. 426.761.002

Assemblée générale ordinaire le 25 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. 3. Affectation des résul-
tats. 4. Décharge aux administrateurs. (12679)

Muros, société anonyme,
avenue des Chalets 14, 1180 Bruxelles

R.C. Bruxelles 476989

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 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. 5. Divers. (12680)

Mons Borinage Motor, société anonyme,
rue de la Poire d’Or 4, à 7033 Cuesmes

R.C. Mons 103107 − T.V.A. 422.715.904

Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 25 mai 2001, à
10 heures, au siège de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport des
administrateurs et du commissaire-réviseur. 2. Examen et approbation
des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du
résultat de l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs et au commis-
saire. 5. Renouvellement mandat du commissaire-réviseur. 6. Divers.
Se conformer aux statuts pour le dépôt des titres. (12681)

Droupa, société anonyme,
rue de la Vignette 179, à 1160 Bruxelles

R.C. Bruxelles 625663 − T.V.A. 429.848.669

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 16 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration sur l’exercice 2000. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2000. . 3. Approbation de l’affectation du résultat.
4. Décharge de leur mandat aux administrateurs. 5. Nomination et
démission d’administrateurs. 6. Divers. Les actionnaires sont priés de
se conformer aux statuts pour leur présence à l’assemblée géné-
rale. (12682)

Usinorp de Saint-Hubert, société anonyme, en liquidation,
c/o Me P. Glineur,

avenue Louise 523, à 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 545284 − T.V.A. 405.719.722

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Examen des comptes annuels arrêtés au
31 mars 2000 et au 31 mars 2001. 2. Rapport des liquidateurs. 3. Appro-
bation des comptes annuels au 31 mars 2000 et au 31 mars 2001.
4. Décharge aux liquidateurs. Pour assister à l’assemblée, dépôt préa-
lable des titres au porteur au siège social, cinq jours francs avant la date
de l’assemblée. (12683)

C.E.P.I.A.C., société anonyme,
avenue Paul Hymans 105, bte 73, 1200 Bruxelles

R.C. Bruxelles 567479 − T.V.A. 449.703.282

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 25 mai 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approba-
tion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers.
Pour s’y présenter, MM. les actionnaires sont priés de se conformer aux
statuts. (12684)

Immobilière du Vivier d’Oie, société civile sous forme anonyme,
avenue des Paturins 11, à 1180 Bruxelles

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 4025

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 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 du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (12685)

Paramed Ancien Etablissement suisse E. Waelchli, société anonyme,
rue Renkin 95, 1030 Bruxelles

R.C. Bruxelles 168097 − T.V.A. 401.993.833

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 14 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2000. 2. Décharge à donner aux administrateurs. 3. Affecta-
tion du résultat. 4. Nominations statutaires. 5. Divers. (12686)

Etablissements S. Kazis S.A., société anonyme,
rue du Bon Pasteur 32, 1140 Bruxelles

R.C. Bruxelles 497714 − T.V.A. 432.210.620

Assemblée générale ordinaire le 25 mai 2001, à 15 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000,
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après affectations et prélèvements. 3. Décharge de leur mandat aux
administrateurs. 4. Proposition de transfert de siège social.
5. Divers. (12687)

Nouvelle Société Dean, société anonyme

R.C. Bruxelles 282096 − T.V.A. 400.552.986

Assemblée générale ordinaire le vendredi 25 mai 2001, à 15 heures,
au siège social, boulevard Adolphe Max 31. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels de résul-
tats. 3. Décharge au conseil général. Dépôt des titres au siège social,
article 16 des statuts. (12688)

« Jpass international », société anonyme,
à Uccle (1180 Bruxelles), avenue d’Andrimont 62

R.C. Bruxelles 531776 − T.V.A. 440.089.097

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le 17 avril 2001, à 11 heures, en l’étude de
notaire Jean Paul Lycops, à Bruxelles, avenue Louise 379, et qui aura
pour :

Ordre du jour :

1. Augmentation de capital à concurrence de 7 500 000 francs, par
incorporation au capital d’emprunts subordonnés. 2. Ajout d’un
nouvel article 6bis concernant le capital autorisé à concurrence de
12 500 000 francs. 3. Conversion de catpital social en euro. 4. Adapta-
tion des statuts pour les mettre en concordance avec le nouveau Code
des sociétés. 5. Démission de M. Hubert Marchand comme adminis-
trateur de la société et décharge. 6. Nomination de nouveaux adminis-
trateurs, durée des pouvoirs et rémunérations éventuelles. 7. 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.

Le conseil d’administration. (12689)

S.C. Immobilière sociale de Thudinie,
place Albert Ier 4, à 6530 Thuin

R.C. Charleroi 23512

Assemblée générale des actionnaires le mercredi 9 mai 1001, à
19 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comtpes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux admi-
nistrateurs. 5. Adaptation du capital en euros. 6. Divers.Cet avis tient
lieu de convocation. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts. (12690)

New Car Auto, société anonyme,
rue Herkolies 49, à 1080 Bruxelles

R.C. Bruxelles 452537 − T.V.A. 423.969.578

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 mai 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture et approbation
du rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2000. 3. Approbation de l’affectation du résultat 2000.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. (12691)

Crédit professionnel du Brabant-Banque,
société coopérative à responsabilité limitée,

rue Belliard 21, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 52833 — T.V.A. 403.256.813

Convocation à l’assemblée générale ordinaire

Mmes et MM. les coopérateurs sont priés d’assister à l’assemblée
générale ordinaire qui se tiendra le mardi 29 mai 2001, à 11 heures, au
siège social, rue Belliard 21, à 1040 Bruxelles, avec pour ordre du jour :

1. Rapport du conseil d’administration.

2. Rapport du commissaire-réviseur agréé.

3. Proposition d’approuver les comptes annuels au 31 décembre 2000.

4. Proposition d’adopter l’affectation du résultat au 31 dé-
cembre 2000.

5. Proposition de donner décharge aux administrateurs.

6. Proposition de donner décharge au commissaire-réviseur agréé.

7. Proposition de désignation d’un administrateur.

8. Proposition de renouvellement du mandat du commissaire-
réviseur agréé.

Conformément à l’article 37 des statuts, le conseil d’administration a
décidé que, pour être valables, les procurations doivent être déposées
au siège social de la société au moins 5 jours avant l’assemblée et que
les coopérateurs doivent faire connaître leur intention de participer à
l’assemblée générale au moins 5 jours avant celle-ci, par un écrit adressé
au siège social.

(12692) Le conseil d’administration.

Brabants Beroepskrediet-Bank,
coöperatieve vennootschap met beperkte verantwoordelijkheid,

Belliardstraat 21, 1040 Brussel

H.R. Brussel 52833 — BTW 403.256.813

Oproeping tot de gewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd deel te nemen aan de
gewone algemene vergadering die zal doorgaan op dinsdag
29 mei 2001, om 11 uur op de hoofdzetel, Belliardstraat 21, te
1040 Brussel met als dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de erkende commissaris-revisor.

3. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen per 31
december 2000.

4. Voorstel tot aanwending van de besteding van het resultaat per
31 december 2000.

5. Voorstel tot verlening van ontlasting aan de bestuurders.

6. Voorstel tot verlening van ontlasting aan de erkende commissaris-
revisor.

7. Voorstel tot benoeming van een bestuurder.

8. Voorstel tot hernieuwing van mandaat van de erkende
commissaris-revisor.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten heeft de raad van bestuur
besloten dat de volmachten, om geldig te zijn, tenminste 5 dagen vóór
de vergadering op de maatschappelijke zetel neergelegd moeten
worden en dat de aandeelhouders hun voornemen om aan de algemene
vergadering deel te nemen schriftelijk aan de hoofdzetel moeten
mededelen ten minste 5 dagen voor deze vergadering.

(12692) De raad van bestuur.
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Brouwerij Damberd, naamloze vennootschap, te Zulte

Algemene vergadering van de aandeelhouders op woensdag
23 mei 2001, om 16 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur en toeziener. Goedkeuring van balans, winst-
en verliesrekening. Ontlasting aan bestuurders en toeziener. Statutaire
benoemingen. Zich schikken naar de statuten. (12693)

Etablissements Frans Chanterie-Schaubroeck
naamloze vennootschap,

Kortrijksesteenweg 59, te 9800 Deinze

H.R Gent 62394 — BTW 401.006.908

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die gehouden zal worden op het kantoor van notaris
Patrick Maere, te 9800 Deinze, Markt 112, op woensdag 23 mei a.s. om
18 uur, met volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging met BEF 1 251 074 door incorporatie van
reserves om het te brengen van BEF 1 250 000 naar BEF 2 501 074,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Omzetting van het kapitaal in 62 000 euro.

3. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de tweede vrijdag van
de maand juni om 11 uur.

4. Verbinding van de vennootschap door twee bestuurders die
gezamenlijk handelen of door één gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.

5. Aanvaarding van een volledige nieuwe tekst van de statuten,
waarbij deze in overeenstemming worden gebracht met de voormelde
besluiten, de wijzigingen in de vennootschapswetgeving en waarbij
elke verwijzing naar een specifiek artikel van de vennootschappenwet
geschrapt en vervangen wordt door een algemene verwijzing naar de
vennootschapswetgeving.

6. Volmachten. (12694)

Constructie- en Bouwkantoor,
in het kort : « C & B », naamloze vennootschap,

Peter Benoitlaan 21, 9800 Deinze

H.R. Gent 104845 — BTW 406.788.997

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die gehouden zal worden op het kantoor van notaris
Patrick Maere, te 9800 Deinze, Markt 112, op woensdag 23 mei as om
15 uur, met volgende agenda :

1. Kapitaalverhoging met BEF 1 001 074 door incorporatie van
reserves om het te brengen van BEF 1 500 000 naar BEF 2 501 074,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Omzetting van het kapitaal in 62 000 euro.

3. Aanvaarding van een volledige nieuwe tekst van de statuten,
waarbij deze in overeenstemming worden gebracht met de voormelde
besluiten, de wijzigingen in de vennootschapswetgeving en waarbij
elke verwijzing naar een specifiek artikel van de vennootschappenwet
geschrapt en vervangen wordt door een algemene verwijzing naar de
vennootschapswetgeving.

4. Volmachten. (12695)

Ars & Themis, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

Gouvernementstraat 20, te 9000 Gent

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Gent, nr. 123

Jaarvergadering op woensdag 16 mei 2001, om 17 uur, op de maat-
schappelijke zetel. — Dagorde : Voorlezing en goedkeuring jaarreke-
ning per 31 december 2000, inclusief de voorgestelde resultaatverwer-
king. Kwijting aan de bestuurders. Afronding kapitaal - aanpassing in
euro. Varia. (12696)

Emiel De Roeck en zonen, naamloze vennootschap,
Rijkelstraat 13, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 2324 — BTW 400.288.019

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 25 mei 2001, te
14 uur.

Agenda :

1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de
commissairs-revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening betreffende
het boekjaar 2000. 4. Aanwending van het resultaat. 5. Decharge aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 6. Diversen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (12697)

Libra-Re, naamloze vennootschap,
Henleykaai 88, 9000 Gent

H.R. Gent 139137

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21 mei 2001, om 15 uur ter studie van de heer
notaris P. Moulin, 9070 Destelbergen, Dendermondsesteenweg 432.

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.

3. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting bestuurders.

5. Kwijting commissaris-revisor erkend door C.D.V.

6. Maatregelen externe audit.

Onmiddellijk na de afhandeling van de gewone jaarlijkse algemene
vergadering, zal een buitengewone algemene vergadering gehouden
worden, welke zich zal uitspreken over de wijziging der statuten.

Deze wijziging zal betrekking hebben op volgende punten :

- invoeren van de euro;

- opname in de statuten van de bepalingen van de mededeling
nr. D172;

- uitsplitsing van de bevoegdheden tussen de bestuurders enerzijds
en de leden van het directiecomité anderzijds.

De aandeelhouders dienen zich te schikken naar artikel 26 van de
statuten. (12698)
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Resilux, naamloze vennootschap,
Damstraat 4, 9230 Wetteren-Overschelde

H.R. Dendermonde 49297 — BTW 447.354.397

Oproeping tot de gewone algemene vergadering

De raad van bestuur van Resilux N.V. heeft de eer haar aandeelhou-
ders en warranthouders uit te nodigen tot het bijwonen van de gewone
algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag
18 mei 2001, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel van de vennoot-
schap, Damstraat 4, te 9230 Wetteren, met de volgende agenda en
voorstellen van besluit :

1. Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en de
verslagen van de commissaris-revisor over de verrichtingen van het
boekjaar afgesloten op 31 december 2000 en mededeling van de
geconsolideerde jaarrekening.

2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 2000 en bestemming van het resultaat.

Voorstel van besluit: de Vergadering keurt de jaarrekening, afge-
sloten op 31 december 2000, goed alsmede de ingesloten resultaats-
bestemming.

3. Kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de
commissaris-revisor.

Voorstel van besluit : de vergadering verleent bij afzonderlijke stem-
ming kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor die
gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2000 in functie
waren, voor hun verrichtingen tijdens dit boekjaar.

4. Herbenoeming van de commissaris-revisor.

Voorstel van besluit : de vergadering herbenoemt de B.V.B.A. Joos,
Waeterloos & Berk, bedrijfsrevisoren, Collegebaan 2C, te Melle, verte-
genwoordigd door de heer Luc H. Joos, als commissaris-revisor van de
vennootschap voor een periode van 3 jaar, dit is tot de statutaire
algemene vergadering van 2004. De jaarlijkse bezoldiging wordt vast-
gesteld op 1 500 000 BEF, jaarlijks indexeerbaar.

5. Diversen.

Teneinde te kunnen deelnemen aan deze jaarvergadering worden de
aandeelhouders en warranthouders verzocht zich te schikken naar
artikel 31 van de statuten. De houders van aandelen op naam en de
warranthouders moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergade-
ring de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun inzicht om
aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen aan
toonder moeten ten minste drie werkdagen vóór de vergadering hun
titels neerleggen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of
bij de agentschappen van de Fortis Bank. Zij worden tot de jaarverga-
dering toegelaten op voorlegging van het bewijs van deponering.

De aandeelhouders en warranthouders die zich willen laten verte-
genwoordigen door een volmachthouder dienen hun volmacht schrif-
telijk, per brief, telegram, telex, telefax of op een andere wijze ten
minste vijf dagen vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel
van de vennootschap neer te leggen. Volmachtformulieren zijn ter
beschikking op de zetel van de vennootschap.
(12699) De raad van bestuur.

Uco Textiles, naamloze vennootschap,
Bellevue 1, 9050 Gent (Ledeberg)

H.R Gent 181345 — BTW 457.983.322

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders van Uco Textiles N.V.
uit om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering van
maandag 21 mei 2001, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel te
9050 Gent, Bellevue 1, met volgende agenda en voorstellen tot besluit :

1. Mededeling van de verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor, van de geconsolideerde jaarrekening van de groep
Uco Textiles en van de Uco Textiles N.V. - jaarrekening over het boek-
jaar 2000.

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000 en van
het ontwerp van resultaatverwerking.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering keurt de jaarreke-
ningen per 31 december 2000 goed, alsmede het ontwerp van resultaat-
verwerking.

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris-
revisor.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering verleent kwijting aan
de bestuurders en aan de commissaris-revisor voor de uitoefening van
hun mandaat tijdens het boekjaar 2000.

4. Benoemingen in de raad van bestuur.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering bekrachtigt de benoe-
ming van Midelco N.V. als bestuurder vanaf 2 april 2001 tot
21 mei 2001. De algemene vergadering hernieuwt voor een periode van
drie jaar het mandaat van bestuurder van de heren Yves Brasseur,
Raymond Dierick en Willy Vandoorne en van Midelco N.V. tot de
gewone algemene vergadering van het jaar 2004, en aan de buitenge-
wone algemene vergadering van maandag 21 mei 2001, om
11 uur 30 m., op de maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Bellevue 1,
met volgende agenda en voorstellen tot besluit :

1. Verhoging van het kapitaal, omzetting van het kapitaal in euro en
statutenwijziging.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering beslist het maatschap-
pelijk kapitaal van 1 278 017 590 BEF te verhogen met 31 122 BEF door
onttrekking aan de overgedragen winst, om het te brengen op
1 278 048 712 BEF en dit bedrag om te zetten in 31 682 000 euro.

De algemene vergadering beslist tevens om artikel 5, alinea 1 van de
statuten te wijzigen als volgt : ″Het geplaatst maatschappelijk kapitaal
bedraagt eenendertig miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend euro.
(31 682 000 euro)″.

De algemene vergadering beslist tevens om een nieuw artikel 5/bis :
Historiek van het kapitaal in te lassen als volgt : ″1. Bij de oprichting
van de vennootschap op 20 mei 1996 ingevolge splitsing van de
naamloze vennootschap ″sa Uco nv″ te Gent, werd het kapitaal
vastgesteld op één miljard tweehonderd achtenzeventig miljoen
zeventienduizend vijfhonderd negentig frank (1 278 017 590 BEF) verte-
genwoordigd door zeshonderdzevenenveertigduizend negenhonderd
en vier (647 904) gewone aandelen en door honderdnegentienduizend
zevenhonderd vierenveertig (119 744) aandelen met fiscale voordelen
(AFV aandelen).

2. Ingevolge het verstrijken van de duur van het AFV voordeel zijn
deze aandelen met fiscale voordelen (AFV aandelen) gewone aandelen
geworden zoals vastgesteld door de buitengewone algemene vergade-
ring van 21 mei 2001.

3. Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van 21 mei 2001 werd het maatschappelijk kapitaal van één miljard
tweehonderdachtenzeventig miljoen zeventienduizend vijf-
honderd negentig frank (1 278 017 590 BEF) verhoogd met eenendertig-
duizend honderdtweeëntwintig frank (31 122 BEF) om het te brengen
op één miljard tweehonderdachtenzeventig miljoen achtenveertig-
duizend zevenhonderd twaalf frank (1 278 048 712 BEF) en omgezet
in eenendertig miljoen zeshonderdtweeëntachtigduizend euro
(31 682 000 euro)″.

2. Machtiging inzake verwerving van eigen aandelen.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering hernieuwt de machti-
ging aan de raad van bestuur om, met inachtneming van de door de
wet bepaalde voorwaarden, met voor uitkering vatbare middelen in de
zin van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen, gedurende
een periode van achttien maanden vanaf deze vergadering op de beurs
ten hoogste tien procent, zijnde maximaal zesenzeventigduizend
zevenhonderd vierenzestig (76 764) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde van de vennootschap te verkrijgen voor een vergoe-
ding die evenwaardig is aan het gemiddelde van de twintig laatste
slotkoersen van Euronext Brussel die de verwerving voorafgaan
vermeerderd met maximum 10 % of verminderd met maximum 15 %.

3. Machtiging tot verwerving en vervreemding van eigen aandelen
door rechtstreekse dochtervennootschappen.

Voorstel tot besluit : de algemene vergadering kent de machtiging tot
het verwerven of vervreemden van aandelen van de vennootschap
eveneens toe aan de rechtstreekse dochtervennootschappen waarin
UCO Textiles N.V. de meerderheid van de stemrechten bezit en dit
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binnen de interventiegrenzen inzake vergoeding en aantal zoals
bepaald in hogervermeld besluit en overeenkomstig artikel 627 van het
Wetboek van vennootschappen zonder afbreuk te doen aan de
bevoegdheden van de organen van de bedoelde dochtervennoot-
schappen.

Teneinde deze vergaderingen bij te wonen worden de aandeelhou-
ders verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikelen 21 en 22
van de statuten. De aandelen aan toonder moeten ten laatste op
dinsdag 15 mei 2001 neergelegd worden op de maatschappelijke zetel,
of bij de Artesia Bank, de Fortis Bank of de Bank Brussel Lambert te
Gent, waar volmachtformulieren ter beschikking zijn. De aandeelhou-
ders op naam moeten ten laatste op dinsdag 15 mei 2001 schriftelijk
aan de vennootschap hun inzicht doen kennen deel te nemen aan de
algemene vergadering. De volmachten zullen op de maatschappelijke
zetel ontvangen worden tot dinsdag 15 mei 2001.
(12700) De raad van bestuur.

Biocode, société anonyme,
rue Ernest Solvay 101, 4000 Liège

R.C. Liège 167414 — T.V.A. 436.921.949

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le vendredi
11 mai 2001, à 17 heures.

Ordre du jour :

1. Examen et approbation des comptes annuels.
2. Décharge aux administrateurs.
3. Divers. (12807)

Meubelen Fagard, naamloze vennootschap,
Sint-Lambertusstraat 22, 3730 Hoeselt

H.R. Tongeren 55500

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen der
gewone algemene vergadering, op vrijdag 11 mei 2001, te 19 uur, in de
maatschappelijke zetel.

Agenda :

1. Verslagen van de raad van beheer.
2. Goedkeuring van de jaar- en de resultatenrekening.
3. Bestemming resultaten. Decharge aan beheerders.
4. Diversen.
Men gelieve zich te schikken naar de bepalingen van de statu-

ten. (12808)

Duinenlouve, société civile à forme anonyme,
place Vandervelde 35, 6061 Montignies-sur-Sambre

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale du
12 mai 2001 de 17 à 19 heures.

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont invités à déposer
leurs titres au siège social.
(12809) Le conseil d’administration.

Exide Automotive, société anonyme,
rue de Florival 93, 1390 Archennes

R.C. Nivelles 241185 — T.V.A. 400.358.194

L’assemblée générale extraordinaire se tiendra le vendredi
18 mai 2001, à 11 heures, au siège social de la société situé rue de
Florival 93, à 1390 Archennes.

Ordre du jour :

1. Modification du mandat de commissaire-réviseur.

Pour participer à l’assemblée générale, les actionnaires sont priés de
se conformer aux statuts. Le dépôt des titres au porteur doit avoir lieu
au plus tard quatre jours francs avant l’assemblée générale à la
Générale de Banque, Montagne du Parc 3, à 1000 Bruxelles.

(12810) Le conseil d’administration.

’t Walletje, naamloze vennootschap,
’t Walletje 39, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 78279 — BTW 450.386.935

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaatshebben op 18/05/2001 om 10 uur, ten maatschappe-
lijke 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. (46442)

Administration and Consulting Services ″A.C.S.″, société anonyme,
avenue de la Constitution 51-53, 1083 Ganshoren

R.C. Bruxelles 479086 — T.V.A. 428.628.449

Assemblée Ordinaire au siège social, 1083 Bruxelles, le 18/05/2001 à
10 heures, avec l’ordre du jour suivant : 1. Rapport du Conseil
d’Administration. 2. Approbation des comptes annuels et des comptes
de résultat au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Conversion du
capital en euro. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers. Dépôt des
titres au siège social cinq jours avant l’assemblée générale. (46443)

A.E.W., naamloze vennootschap,
Diepenbekerweg 11, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 63758

De algemene vergadering vindt plaats op 18/05/2001 te 18 uur ten
maatschappelijke zetel, met als agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Varia.
(46444) De raad van bestuur.

Société anonyme ″Agence de Voyages Leroy″,
Grand Chemin 77, 7531 Tournai (Havinnes)

R.C. Tournai 48157 — T.V.A. 412.098.758

Assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2001

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée géné-
rale des actionnaires qui aura lieu, au siège social à Havinnes le
vendredi 18/05/2001 à 11 heures.

ORDRE DU JOUR :

1. - Augmentation du capital social pour le porter de 1.250.000 francs
à 62.000 euro par incorporation de réserves. 2. - Constatation de la
réalisation de cette augmentation. 3. - Modification et mise en concor-
dance des statuts avec les résolutions qui précèdent, expression du
capital social en euro. 4. - Confirmation du transfert du siège social à
Havinnes, Grand Chemin, 77. 5. - Mise en concordance des statuts avec
la résolution qui précède ainsi qu’avec les dispositions nouvelles du
Code des sociétés. 6. - Divers. Les actionnaires qui désirent assister à la
réunion sont priés de déposer leurs actions au porteur au siège social
au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion, et ce en vertu de
l’article 24 des statuts.
(46445) Le conseil d’administration.
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Alfons Ballet & zonen, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 205, 3390 Kermt (Hasselt)

H.R. Hasselt 42822

De algemene vergadering heeft plaats op 28/05/2001 ten maatschap-
pelijke zetel, te 16 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van beheer.
2. Goedkeuring van de balans en van de winst- en verliesrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting te verlenen aan de beheerders. 4. Aanwending
van het resultaat. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag.

(46446)

Algemene Mekaniek Moerman, naamloze vennootschap,
Eikenlaan 112, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 135045 — BTW 454.724.914

Jaarvergadering op zaterdag 19/05/2001 om 16 uur ten zetel.
AGENDA : 1. Verslag Raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (46447)

Algimo, naamloze vennootschap,
Coupure 10, 9000 Gent

H.R. Gent 153391 — BTW 436.329.061

Jaarvergadering op zaterdag 19/05/2001 om 10 uur ten maatschap-
pelijke zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Verslag van de commissaris-
revisor. 3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Kwijting aan de commissaris. 6. Benoeming
bestuurders. 7. Varia. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar
de statuten. (46448)

All Investments, naamloze vennootschap,
Leenweg 27, 9800 Deinze

H.R. Gent 163342

Jaarvergadering op 19/05/2001 te 16 uur, op de zetel. AGENDA :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestem-
ming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken
naar de statuten. (46449)

Anciens Ateliers Marcel Mouyard, société anonyme,
rue Raphaël 17, 5060 Sambreville (Falisolle)

R.C. Namur 20734 — T.V.A. 402.564.450

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 18/05/2001 à 14h. au
siège social. — Ordre du jour : Rapport de gestion et rapport du
commissasire. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. Affec-
tation des résultats. Décharge à donner aux administrateurs et au
comissaire. Nomination statutaire. Dépôt des titres au siège social ou à
la Banque Bruxelles Lambert, rue de la station à 5060 Tamines. (46450)

Andres, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 20, 9070 Destelbergen

H.R. Gent 85349

De aandeelhouders worden verzocht de statutaire algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaats hebben op dinsdag 22/05/2001 te
10 uur, Galgestraat 157 te Oudenaarde. AGENDA : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Verslag van de Commissaris-revisor. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening over het boekjaar 2000. 4. Bestemming van
het resultaat. 5. Kwijting aan bestuurders en Commissaris-revisor.
6. Ontslag en benoeming bestuurders. 7. Herbenoeming commissaris-
revisor. 8. Rondvraag. Om tot de vergadering toegelaten te worden

dienen de aandeelhouders hun aandelen te deponeren ten minste vijf
volle kalenderdagen vóór de algemene vergadering op de maatschap-
pelijke zetel. (46451)

Aninvest, naamloze vennootschap,
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke

H.R. Sint-Niklaas 43682

De algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 23/05/2001 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
vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de statuten. (46452)

Anka, naamloze vennootschap,
Lippenslaan 285, 2e verd., 8300 Knokke-Heist

H.R. Brussel 77790

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
19/05/2001 om 9 uur, ter maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Tegen-
strijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuur-
ders. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen, en aansluitend om
10 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. (46453)

Ann Teck, naamloze vennootschap

H.R. Mechelen 76903 — BTW 453.966.235

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel op 19 mei 2001 om 19 uur. — Agenda : 1. lezing van
de jaarverslagen van de raad van bestuur. 2. bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening. 3. kwijting aan de bestuurders. 4. toewijzing van
het resultaat. 5. omvorming kapitaal in euro. 6. rondvraag. Om toege-
laten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de statu-
ten. (46454)

Ansa, naamloze vennootschap,
Galgestraat 157, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 29808

De aandeelhouders worden verzocht de statutaire algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaats hebben op dinsdag 22/05/2001 te
11 uur, Galgestraat 157 te Oudenaarde. AGENDA : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Verslag van de Commissaris-revisor. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening over het boekjaar 2000. 4. Bestemming van
het resultaat.5. Kwijting aan bestuurders en Commissaris-revisor.
6. Ontslag bestuurders. 7. Omvorming kapitaal in euro. 8. Rondvraag.
Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhouders
hun aandelen te deponeren ten minste vijf volle kalenderdagen voor
de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel. (46455)

Antwerpse Stevendokken, naamloze vennootschap,
Grote Singel 113, 2900 Schoten

De vergadering zal plaats hebben op 25/05/2001 om 10 uur.
Volgende agendapunten zullen besproken worden : 1. Statutaire
verslagen. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming van het inte-
grale resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statu-
ten. (46456)
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Apoteek Pevenage, naamloze vennootschap,
Naamsestraat 136, 3000 Leuven

H.R. Leuven 95033 — BTW 458.384.584

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (46457)

Apotheek Dessein, naamloze vennootschap,
Westlaan 411, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 97351 — BTW 419.948.533

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 19/05/2001 om 10 uur. AGENDA : 1. Verslag van de bestuurders.
2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000 en
toewijzing van het resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Omzetting
kapitaal in euro. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering moeten de aandeelhouders hun deelbewijzen
neerleggen ten zetel, ten laatste vijf dagen voor de algemene vergade-
ring. De raad van bestuur. (46458)

Arrow Line, naamloze vennootschap,
Noorderlaan 127A, 2030 Antwerpen

H.R. Antwerpen 189544 — BTW 411.629.891

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring op 21/05/2001 te 14 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. Rondvraag. (46459)

Arti Import Benelux, naamloze vennootschap,
Ambachtsweg 9, 9820 Merelbeke

BTW 433.779.050

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 18.30 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring uitstel datum jaarvergadering. 2. Verslag van de raad
van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Ontslag en verkiezing bestuurders. 7. Omvorming kapitaal in euro.
8. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46460)

Atrebo, naamloze vennootschap,
Beukenlaan 16, 9250 Waasmunster

H.R. Dendermonde 43817 — BTW 437.015.286

Jaarvergadering op 19/05/2001 te 10 uur ten zetel. AGENDA :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 2. Kwijting
aan bestuurders; 3. Bezoldigingen; 4. Omzetting in euro. 5. Rond-
vraag. (46461)

Au ″Point de Bruges″, naamloze vennootschap,
Wollestraat, 34 8000 Brugge

H.R. Brugge 86885 — BTW 461.040.307

Jaarvergadering op 21/05/2001 om 10.00 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 2. Resultaatsaanwending;
3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Ontslagen en benoemingen;
5. Diverse.
(46462) De raad van bestuur.

B.V.B. International, naamloze vennootschap,
Heedstraat 11, 1730 Asse

H.R. Brussel 576373

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 te 20 u. in
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting bestuurders.
4. Rondvraag. (46463)

Baby Rose, société anonyme,
boulevard Audent 51, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 151957 — T.V.A. 430.075.234

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 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. (46464)

Basin Chemie, naamloze vennootschap,
Beernemsteenweg 49A, 8750 Wingene

H.R. Brugge 51167 — BTW 403.102.504

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 22/05/2001,
te 11.30 uur. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders.
5. Benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (46465)

Bazelinvest, naamloze vennootschap,
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke

H.R. Sint-Niklaas 57995

De algemene vergadering heeft plaats op donderdag 23/05/2001 om
11.00 uur te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110. — Dagorde : 1. Goed-
keuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat. 2. Kwij-
ting aan de bestuurders. 3. Ontslagen en benoemingen. 4. Diversen. Om
de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de statuten. (46466)

B.C.A. Invest, naamloze vennootschap,
Oude Gentweg 39, 9881 Bellem (Aalter)

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Gent, nr. 598

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 20 uur ten maatschappe-
lijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 30/11/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Art. 103 - 104 S.W.H.V. 6. Diversen.
Zich schikken naar de statuten. (46467)

Beau Séjour sur Meuse ″B.S.S.M.″, société anonyme,
avenue de Marlagne 194, 5000 Namur

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport du Conseil. Approbation comptes
annuels au 31/12/2000. Décharge aux mandataires sociaux. Réparti-
tion. Renouvellement mandats. Divers. (46468)
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Beda, naamloze vennootschap,
Sint-Petrus en Paulusplein 18, 8400 Oostende

H.R. Brussel 73008

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 18/05/2001 om 18 uur, ten 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. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46469)

Beerts Beheer, naamloze vennootschap,
Jules Génicotlaan 18, 1160 Oudergem

H.R. Brussel 449182 — BTW 432.679.188

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot op de algemene verga-
dering op 18/05/2001 te 16.00 u. ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders en commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Aanwending
van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor.
5. Benoeming bestuurder. 6. Benoeming commissaris-revisor. 7. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering schikt men zich naar de
statuten. (46470)

Beerts Bouwwerken, naamloze vennootschap,
Industriepark Overlaem, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 62937 — BTW 432.654.147

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 18/05/2001 te 17.00 u. ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de bestuurders en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Herbenoe-
ming en benoeming commissaris-revisor. 7. Varia. Om toegelaten te
worden tot de vergadering schikt men zich naar de statuten. (46471)

Begoco, naamloze vennootschap,
Schoorbroekstraat 60, 3806 Sint-Truiden (Velm)

H.R. Hasselt 68938 — BTW 432.265.751

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 21/05/2001 om
19 uur.

Agenda :

1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding
bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met maximaal 26.029 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.
(46472) Namens de raad van bestuur.

Belgian Trading Company, naamloze vennootschap,
Kemmelseweg 72, 8902 Ieper

H.R. Ieper 33161 — BTW 441.998.316

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ″BELGIAN
TRADING COMPANY″, afgekort : « ″B.T.C.″ met zetel te 8902 Ieper
(Voormezele), Kemmelseweg 72, handelsregister te Ieper num-
mer 33.161, worden uitgenodigd op de buitengewone algemene verga-
dering die zal doorgaan op vrijdag 18/05/2001 om 14 uur op het
kantoor van notaris Stefaan Laga, Gentseheerweg 48 te Izegem.
AGENDA : 1˚ Verhoging van het kapitaal met een bedrag van
98.792.952 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˚ Actualisatie van
de statuten, onder meer door schrappen van de vervallen bepaling

inzake toegestaan kapitaal, wijziging van de regels van samenstelling
en beraadslaging van de raad van bestuur, schrapping stemkracht-
beperking... 4˚ Aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten.
5˚ Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te
voeren en de statuten te coördineren. Zich schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(46473) De raad van bestuur.

Belmarc, naamloze vennootschap,
Zwaantje 3, 1840 Londerzeel

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46474)

Beltherm, naamloze vennootschap,
Oostendesteenweg 68, 8480 Ichtegem

H.R. Oostende 49844 — BTW 450.375.255

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 19 uur op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten.

(46475)

Benoot, naamloze vennootschap,
Veldegemsestraat 80a, 8210 Veldegem

H.R. Oostende 44958 — BTW 437.306.682

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 10.00 u., ten 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. (46476)

Bergenhof, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 332, 3210 Lubbeek

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 30/11/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Art. 633-634 Wetboek van
Vennootschappen. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46477)

Bernini, naamloze vennootschap

Zetel : Peerderbaan 35, bureel Filterstraat 27, 3960 Bree

H.R. Hasselt 66980 — BTW 438.150.780

jaarvergadering op 22/05/2001 om 18 uur ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. (46478)

Beugnier, naamloze vennootschap,
Leopoldplaats 5, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 273742 — BTW 426.845.728

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op zaterdag 19/05/2001 om 11 uur. AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te houden aan de statuten. (46479)
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Bibitor, naamloze vennootschap,
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 74325 — BTW 438.504.732

Jaarvergadering op maandag 28/05/2001 om 17 uur op de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : Beraadslaging i.v.m. art. 523 W. Venn.
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Kwijting bestuurders. Benoeming/herbenoeming bestuurders. Omvor-
ming kapitaal in euro. Zich schikken naar de statuten. (46480)

Boating, naamloze vennootschap,
Burchtstraat 166, 9150 Kruibeke

H.R. Sint-Niklaas 55604 — BTW 441.758.883

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 23/05/2001 te 18 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Omvorming kapitaal in
euro. (46481)

Boeding, naamloze vennootschap,
Boombekelaan 7, 2660 Hoboken

H.R. Antwerpen 223316 — BTW 420.820.345

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen welke zal gehouden worden op 18/05/2001 te 14.00 uur, ter
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Resultaatverwerking. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Varia. (46482)

Bosep, naamloze vennootschap,
Gaspeldorenlaan 22-24, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 332928 — BTW 457.611.752

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 14.00 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. (46483)

Bouwmaterialen Modde, naamloze vennootschap,
Industrielaan 8A, 8501 Kortrijk (Heule)

H.R. Kortrijk 81677 — BTW 406.783.158

Jaarvergadering op 23/05/2001 om 14 uur op de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting aan
bestuurders en commissaris-revisor en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diverse.
(46484) De raad van bestuur.

Bouwonderneming Covemaeker, naamloze vennootschap,
Kleine Dries 12, 8600 Diksmuide

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Veurne, nr. 24101
BTW 413.224.849

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 19/05/2001 te 15 uur
op de zetel van de vennootschap. AGENDA : 1. Beraadslagingen art. 60
Ven. Wet. 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 aan de bestuurders en de
commissaris-revisor; 6. Omzetting Kapitaal in euro / Aanpassing aan
Wetboek van Vennootschappen. 7. Allerlei. Om tot de vergadering te

worden toegelaten, dienen de aandeelhouders hun titels te deponeren
op de zetel van de vennootschap, minstens vijf volle dagen vóór de
vergadering. (46485)

Bouwonderneming Verstraete, naamloze vennootschap,

Zwaaikomstraat 34, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 70897 — BTW 402.771.813

Oproeping gewone algemene vergadering op 19/05/2001 om 10 uur.
AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Verslag commissaris-revisor. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening 31/12/2000. 4. Kwijting aan de raad van
bestuur en commissaris-revisor. 5. Benoeming bestuurders. 6. Diverse.
Zich schikken naar de statuten. (46486)

BRTM, naamloze vennootschap,

Ringlaan 3, 3560 Lummen

H.R. Hasselt 89743 — BTW 455.262.570

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 20.00 uur, op de zetel
van de vennootschap, 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. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. (46487)

Bruslu, naamloze vennootschap,

Elisabetlaan 141, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 62704

Jaarvergadering der aandeelhouders zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, Elizabetlaan 141 te Knokke-Heist op dinsdag
28/05/2001 om 17 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur
ingevolge art. 523 van de vennootschapswet. 2. Verslag van de raad van
bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Benoemingen en ontslagen. 6. Rondvraag.
Neerlegging van de titels vijf volle dagen vóór de vergadering in de
maatschappelijke zetel. (46488)

Burotronic, naamloze vennootschap,

Centrum Zuid 1079, 3530 Houthalen

H.R. Hasselt 74551 — BTW 439.002.204

Jaarvergadering op 18/05/2001, om 17 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslis-
sing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rond-
vraag. Zich schikken naar de statuten. (46489)

C.A. Invest, naamloze vennootschap,

Nerviërsstraat 67, 1730 Asse

H.R. Brussel 402483 — BTW 416.471.676

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
18/05/2001 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. Om toegelaten te worden tot de
vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf dagen voor de
vergadering. (46490)
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G & F Beheer, commanditaire vennootschap op aandelen,
Hezemeer 12, 2430 Laakdal

H.R. Turnhout 79904 — BTW 458.423.087

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 om
17 uur. — 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 en beslissing over hun vergoedingen.
5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (46491)

Cadi, naamloze vennootschap,
Oudenaardeweg 15, 9680 Maarkedal

H.R. Oudenaarde 37691 — BTW 448..07.3.2

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46492)

Camaieu, société anonyme,
rue des Déportés 38, 7070 Mignault

R.C. Mons 122038 — T.V.A. 441.673.860

L’assemblée se tiendra au siège social de la société en date du
18/05/2001 à 10 h. 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. (46493)

Cardy, naamloze vennootschap,
Bredabaan 436, 2170 Antwerpen (Merksem)

H.R. Antwerpen 255145 — BTW 430.225.682

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone alge-
mene vergadering die zal gehouden worden op 18/05/2001 om
15.00 u op het kantoor van notaris Hans Van Overloop te Antwerpen-
Wilrijk. De inhoud van de agenda is als volgt : 1. Kapitaalverhoging;
2. Omzetting kapitaal naar euro; 3. Doelsuitbreiding; 4. Mogelijkheid
tot uitgifte van obligaties; 5. Aanpassing aan de nieuwe Vennootschaps-
wetgeving. (46494)

Certi, naamloze vennootschap,
Spoorwegstraat 15, 9070 Destelbergen

H.R. Gent 138407

De jaarvergadering heeft plaats op 21/05/2001 te 18u ten maatschap-
pelijke zetel, Spoorwegstraat 15, 9070 Destelbergen. AGENDA :
1. Mededeling 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. Kwij-
ting aan de raad van bestuur. 7. Herbenoeming bestuurders. 8. Rond-
vraag -Varia. Om de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhou-
ders zich te schikken naar de statuten. (46495)

Société diamantaire Ch. Finkelstein & C˚, naamloze vennootschap,
Pelikaansstraat 78, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 116818 — BTW 404.954.313

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op 22/05/2001 om
16.00 uur. AGENDA : 1. Verslagen raad van bestuur en commissaris.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuur-
ders en commissaris. 4. Rondvraag. (46496)

Christeph, naamloze vennootschap,
Masuistraat 186, 1030 Brussel

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Brussel, nr. 1761

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 20/05/2001 om 10 uur in de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering,
gelieve zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (46497)

Cittie, naamloze vennootschap,
Hot ter Lo 7, bus 51, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

H.R. Antwerpen 272811 — BTW 438.466.724

Gelet op het feit dat de buitengewone algemene vergadering van
13 april 2001 niet in getal was om geldig te beraadslagen worden de
aandeelhouders verzocht de buitengewone algemene vergadering bij
te wonen, in het kantoor van notaris Philip Van den Abbeele te
Antwerpen, Britse lei 49 op 18/05/2001 om 15.00 uur, met als dagorde :
1) Kapitaalverhoging met 1.150.761 fr om het kapitaal te brengen op
3.650.761 fr door creatie van 472 nieuwe aandelen zonder nominale
waarde, middels inbreng in natura; kennisname van het verslag van de
bedrijfsrevisor. 2) Omzetting van het kapitaal in euro. 3) Verplaatsing
van de maatschappelijke zetel naar 2140 Antwerpen-Borgerhout, Hof
ter Lo 9, bus 8. 4) Uitbreiding van het maatschappelijk doel. 5) Wijzi-
ging en aanpassing van de statuten conform de genomen beslissingen
en de nieuwe wet op de vennootschappen. Een gedetailleerde agenda
en een exemplaar van de verslagen liggen ter beschikking op de zetel
van de vennootschap. Om deel te nemen aan de vergadering dienen de
aandeelhouders zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (46498)

Clarebout Potatoes, naamloze vennootschap,
Heirweg 26, 8950 Heuvelland

H.R. Ieper 31345 — BTW 432.637.717

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaatshebben op 18/05/2001 om 10 uur, in de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Jaarrekening per 31/12/2000 : goedkeuring en resultaatbestemming.
3. Decharge aan de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 6. Omvor-
ming kapitaal in euro. 7. Divers.
(46499) De raad van bestuur.

Clem, naamloze vennootschap,
Spinnerijkaai 39, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 115736 — BTW 434.532.779

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 14 uur ten 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. (46500)

Cocqueray, société anonyme,
rue de Woeringen 3, 1000 Bruxelles-1

R.C. Bruxelles 2530

Assemblée générale ordinaire le 19/05/2001 à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport Conseil d’Administration. Approba-
tion comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Divers. (46501)
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Comavor, naamloze vennootschap,

Tereik 39, 2990 Wuustwezel

H.R. Antwerpen 329945

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering welke zal gehouden worden op 18/05/2001 te 14 uur
op de maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwij-
ting te verlenen aan de bestuurders. 4. Weddetoekenning. 5. Rond-
vraag. De aandeelhouders gelieve vijf dagen op voorhand hun
aandelen neer te leggen op de maatschappelijke zetel.
(46502) De raad van bestuur.

Confiver, naamloze vennootschap,

Hoge Weg 421, 8200 Brugge

H.R. Brugge 68468

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 22/05/2001 te 16 uur, ten maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. (Her)benoemingen. 4. Bezoldigingen. De raad van bestuur. (46503)

Continental M.P.T., naamloze vennootschap,

Fikkeplas 7, 3512 Stevoort

H.R. Hasselt 49013 — BTW 415.939.364

Jaarvergadering op zaterdag 19/05/2001 om 11 uur op de zetel.
AGENDA : Beraadslaging i.v.m. art. 523 W. Venn. Verslag raad van
bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. Kwijting bestuur-
ders. Benoeming/herbenoeming bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Zich schikken naar de statuten. (46504)

Coropa Beheer, naamloze vennootschap,

Nieuwpoortsesteenweg 567/571, 8400 Oostende

H.R. Oostende 38861 — BTW 425.991.831

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 19/05/2001 om
11 uur. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. Na afloop van
deze vergadering zal een buitengewone algemene vergadering
gehouden worden met navolgende agenda : 1. Omzetting kapitaal in
euro. 2. Wijziging statuten om ze in overeenstemming te brengen met
de nieuwe codificatie van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

(46505)

Corva, naamloze vennootschap,

Woestenstraat 41, 8640 Oostvleteren

H.R. Ieper 31720 — BTW 434.744.201

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 19/05/2001 om 10.00 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000 en toewijzing van het resultaat. 3. Kwijting aan bestuur-
ders. 4. Herbenoeming bestuurder. 5. Omzetting kapitaal in euro.
5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
moeten de aandeelhouders hun deelbewijzen neerleggen op de zetel,
ten laatste vijf dagen voor de algemene vergadering.
(46506) De raad van bestuur.

Coteng, naamloze vennootschap,

Sint-Benedictusdreef 12, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 281461

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 20.00 u., ten 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. (46507)

C.T.T., naamloze vennootschap op aandelen,

Kruisekestraat 212, 8940 Wervik

H.R. Ieper 38147

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de zaakvoerders. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de zaakvoerders. 5. Omzetting
kapitaal in euro. 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.
(46508) De zaakvoerders.

Ghesmy, commanditaire vennootschap op aandelen,

Esplanadestraat 4, bus 301, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 136520 — BTW 455.528.727

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 16 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bezoldigingen.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Kapitaalsverhoging van 26,12 euro
door inlijving van beschikbare reserves. 7. Aanpassing artikel 5 van de
statuten. 8. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46509)

Cyrmar-Vanden Buverie, naamloze vennootschap,

Schoendalestraat 374, 8792 Desselgem

H.R. Kortrijk 136796 — NN 456.503.180

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 11 uur op het kantoor Vandela-
notte te 8560 Wevelgem in de Lauwestraat 166. AGENDA : 1. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000; 2. Resultaatsaanwending;
3. Kwijting aan bestuurders; 4. Ontslagen en benoemingen; 5. Diverse.
(46510) De raad van bestuur.

D. Duchesne, naamloze vennootschap,

Gossetlaan 15, 1702 Groot-Bijgaarden

H.R. Brussel 618607 — BTW 447.810.990

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 21/05/2001 te 18 uur, ten
maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Bespreking verslag van de raad
van bestuur. 2. Bespreking verslag van de Bedrijfsrevisor. 3. Bespreking
en goedkeuring Jaarrekening. 4. Bestemming van het Resultaat.
5. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en bedrijfsrevisor.
6. Ontslag en benoeming bestuurders. 7. Rondvraag. De aandeelhou-
ders dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.

(46511)
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D.B.O., naamloze vennootschap,
Dillenburgstraat 29, 3290 Diest

H.R. Leuven 74701 — BTW 400.936.731

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 22/05/2001 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. 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 teneinde het in euro omgezette kapitaal af te ronden op het
hogere duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46512)

D.W., naamloze vennootschap,
Haagstraat 20, 9120 Beveren-Waas

H.R. Sint-Niklaas 51838 — BTW 448.781.584

Algemene vergadering op 17/05/2001 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. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten. (46513)

Dal Tec, naamloze vennootschap,
Pontstraat 89, 8791 Beveren-Leie

H.R. Kortrijk 123181 — BTW 442.679.195

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 11 uur op de maatschap-
pelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Bezoldigingen. 5. Diversen. (46514)

Naamloze Vennootschap J. De Beukelaer,
Boterlaarbaan 437, 2100 Antwerpen (Deurne)

H.R. Antwerpen 290630 — BTW 447.501.877

Bericht aan de aandeelhouders :

Uitkering van een dividend op het resultaat van 2000.
Een netto dividend van 8.025 Fr. (achtduizend en vijfentwintig frank)

zal tegen afgifte van coupon nr. 10 uitbetaald worden aan de loketten
van Bank De Maertelaere, Koninklijkelaan 7 te 2600 Antwerpen
(Berchem) en dit vanaf heden.
(46515) De raad van bestuur.

De Bijgaarden, naamloze vennootschap,
Is. Van Beverenstraat 20, 1702 Groot-Bijgaarden

H.R. Brussel 396475 — BTW 415.947.678

Jaarvergadering op vrijdag 18/05/2001 te 11.00 uur op de zetel van
de vennootschap. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Benoeming en ontslag
van de bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (46516)

De Castel, société anonyme,
rue de Bouvy 202, 7100 La Louvière

R.C. Mons 142799 — T.V.A. 455.152.209

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 18/05/2001 à 20 heures
au siège social. — Agenda : 1. Lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation du bilan et compte de résultat au
31/12/2000. 3. Affectation du solde du compte de résultat au
31/12/2000. 4. Décharge à donner aux administrateurs.
5. Divers. (46517)

De Cuyper-Blancke, naamloze vennootschap,
Windmolenlaan 19, 1933 Sterrebeek

H.R. Brussel 495528

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 19/05/2001 te 18 uur aan 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. Hernieuwing mandaat van een
bestuurder. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (46518)

De Keyser, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 556, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 217061 — BTW 419.221.726

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 22/05/2001 te 18 uur, ten
maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 2. Ontlasting aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Diverse De aandeel-
houders worden verzocht zich te houden aan de voorschriften van de
statuten. (46519)

De Kleine Prins, naamloze vennootschap,
Menensesteenweg 305, 8940 Wervik

H.R. Ieper 29184 — BTW 425.575.721

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op
19 mei 2001 om 19 uur. AGENDA : 1. Melding art. 60 van de
vennootschappenwet. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting
aan de raad van bestuur. 6. Ontslagen en benoemingen. 7. Omvorming
kapitaal in euro. 8. Diverse. (46520)

De Pottery, naamloze vennootschap,
Liersesteenweg 155, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 28787 — BTW 400.821.618

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 18/05/2001 om
19 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. (46521)

De Smaele, naamloze vennootschap,
Dokter André Goffaertstraat 5, 9300 Aalst

H.R. Aalst 34724 — BTW 400.289.108

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 te 19 uur, ten 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. Ontslag en
herbenoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46522)

De Tomp, naamloze vennootschap,
Oude Pastorijstraat 11, 3930 Hamont-Achel

H.R. Hasselt 55585 — NN 420.392.357

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaatsvinden op de zetel van de vennoot-
schap, op vrijdag 18/05/2001 om 18.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking
van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de
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jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Omzetting kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouder worden
verzocht zich te schikken naar de statuten. (46523)

De Vennen, naamloze vennootschap,
Binnenveld 18, 2490 Balen

H.R. Turnhout 88693 — BTW 468.126.255

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 om
14.00 u. met als agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goed-
keuring 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. Beraadslaging over art. 633
W. Venn. 8. Diversen. (46524)

De Vries Meubeltechniek,
in ’t kort : « De Vries M.T. », naamloze vennootschap,

Bredabaan 972, 2170 Merksem (Antwerpen)

H.R. Antwerpen 266377 — BTW 435.763.293

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
18/05/2001 te 17 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voor-
schriften van de statuten. (46525)

Expertisebureau Debal P., naamloze vennootschap,
H. Donatusstraat 4, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 107681 — BTW 427.055.564

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 10 uur ten zetel. AGENDA :
1. Verslag Raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge bestuurders.
5. Allerlei. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten. (46526)

Debotrend, naamloze vennootschap,
Zwaarveld 14, 9220 Hamme

H.R. Dendermonde 44345 — BTW 439.373.871

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46527)

Debouver Willy, naamloze vennootschap,
Tieltstraat 144B, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 106671 — BTW 426.462.478

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 om 11 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Aanwending resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. (46528)

Decoratie Thuyn gebroeders, naamloze vennootschap,
Legeweg 9, 8200 Brugge

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel om 19/05/2001 om 11 uur. AGENDA : 1. Goed-
keuring van de jaarrekening 2000; 2. Bestemming van het resultaat
2000; 3. Kwijting verlenen aan de bestuurders; 4. Overige. (46529)

Deko, naamloze vennootschap,

Kiewitsstraat 177, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 28405 — B.T.W. 401.291.968

De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buiten-
gewone algemene vergadering die zal plaats vinden op het kantoor van
notaris Marc Jansen te Hasselt, 3510 Kermt, Diestersteenweg 175, op
18/05/2001 om 10 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur
over de voorgestelde uitbreiding en nadere omschrijving van het maat-
schappelijk doel, bij welk verslag een samenvattende staat van de
activa en passiva toestand van de vennootschap gevoegd is, afgesloten
per 31 maart 2001. Uitbreiding en aanpassing met activiteiten inzake
het verwerven van roerende waarden, het bevorderen van de oprich-
ting van vennootschappen, het toestaan van leningen en krediet-
openingen, het verlenen van adviezen, bijstand en diensten, het
optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door overnamen van
aandelen, het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verhuren
of huren, aan- op verkopen van roerende en onroerende goederen, het
ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie geven of nemen van
immateriële duurzame activa en het beheer van een onroerend
vermogen, dit alles in de meest ruime zin. 2. Kapitaalverhoging met
een bedrag van 1.251.074 BEF om het te brengen van 1.250.000 BEF op
2.501.074 BEF, door inlijving van beschikbare reserves, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 3. Vermelding van het kapitaal in euro.
4. Aanpassing van de statuten aan de wetten van 18 juli 1991,
13 april 1995 en 7 mei 1999 tot wijziging van de vennootschappenwet.
5. Wijziging der statuten. 6. Aanneming van nieuwe statuten in
overeenstemming met de voorgaande beslissingen, en gezuiverd van
alle overbodige bepalingen. Om aan de vergadering deel te nemen,
worden de aandeelhouders verzocht zich te gedragen overeenkomstig
de wet en de statuten.
(46530) De raad van bestuur.

Delifie, naamloze vennootschap,

Kolonel Dhaenenlaan 12, 8670 Oostduinkerke

H.R. Veurne 64

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
23/05/2001 om 10 uur ten 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. (46531)

Depoorter Immobiliën, naamloze vennootschap,

Zeedijk 63, 8430 Middelkerke

H.R. Oostende 44836 — BTW 437.086.948

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 18/05/2001 om
20.00 uur. — Agenda : 1. Melding toepassing artikel 523
vennootschapswet. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuur-
ders. 6. Benoemingen. 7. Omvorming kapitaal in euro. Zich richten naar
de statuten. (46532)

Desire Van De Velde en zoon, naamloze vennootschap,

IJskelderstraat 142, 9000 Gent

H.R. Gent 70939 — BTW 400.063.434

Jaarvergadering op 25/05/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag inzake toepassing van art. 60 Venn. Wet. 2. Verslag van de
raad van bestuur. 3. Goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000.
4. Toewijzing van het resultaat. 5. Décharge aan de raad van bestuur.
6. Diversen. (46533)
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Desloover R. & M., naamloze vennootschap,
Spoorwegstraat 11, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 117441

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
op 19/05/2001 om 10 uur, met de volgende agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur; 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/2000; 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
4. Bestemming van het resultaat; 5. Omvorming kapitaal in euro.
6. Allerlei. Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar
de statuten. (46534)

Deweert Sport, naamloze vennootschap,
Torhoutsteenweg 1, 8400 Oostende

H.R. Oostende 23104 — BTW 405.814.544

Jaarvergadering op 21/05/2001 om 19.00 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/01/2001. 2. Resultaatsaanwen-
ding3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Diverse.
(46535) De raad van bestuur.

DLB Invest, naamloze vennootschap,
Peerdekouter 8, 9790 Wortegem-Petegem

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46536)

Docrimo, naamloze vennootschap,
Blightbankhelling 5, bus 21, 8670 Koksijde

H.R. Veurne 36484 — BTW 456.977.886

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 23/05/2001 om
17 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000 3. Bestemming resultaat. 4. Goedkeuring
wedde bestuurders. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Ontslag en
benoeming bestuurders. 7. Diversen. Zich schikken naar de statu-
ten. (46537)

Duboma, naamloze vennootschap,
Leuzestraat 92, 8510 Bellegem

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Kortrijk, nr. 235
NN 437.300.051

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46538)

Duchrimmo, naamloze vennootschap,
Paanderstraat 127, 8760 Meulebeke

H.R. Kortrijk 146986 — NN 466.739.848

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 10.00 uur op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening per
31/12/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders.
4. Bezoldigingen. 5. Rondvraag. Zich houden naar de statutaire
beschikkingen. (46539)

E.D. & A., naamloze vennootschap,
Energielaan 16, 2950 Kapellen

H.R. Antwerpen 320912 — BTW 459.777.129

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de jaarlijkse algemene
vergadering van vrijdag 18/05/2001 om 10.00 u. ten maatschappelijke
zetel 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. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. Omzich te laten vertegenwoordigen
door een lasthebber, moet de schriftelijke volmacht worden opgesteld
conform de voorschriften van de statuten, waarvan een type-exemplaar
ter beschikking ligt op de zetel van de vennootschap.
(46540) De raad van bestuur.

Elcom, naamloze vennootschap,
Rekelberg 14, 9630 Zwalm

H.R. Oudenaarde 33991 — BTW 437.703.788

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 om 17 uur ter studie van notaris
P. Berlengé Firmin Bogaertstraat 14 9620 Zottegem. — Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening
afgesloten op 30/11/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 5. Voorstel tot herbenoeming van de
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor een duur van zes jaar.
6. Kapitaalverhoging ten belope van 1.251.074,- Bef. om het kapitaal te
brengen van 1.250.000,- Bef. op 2.501.074,- Bef. door incorporatie in het
kapitaal van 1.251.074,- Bef. af te nemen van de beschikbare reserves
van de vennootschap en zonder uitgifte van aandelen. Vaststelling dat
de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 7. Conversie van het kapitaal in
euro. 8. Coördinatie van de statuten : aanpassing van de statuten aan
het nieuwe Wetboek van vennootschappen (B.S. 06.02.2001). 9. Rond-
vraag. Om tot de vergadering toegelaten te worden, dienen de aandeel-
houders zich te schikken naar de statuten. (46541)

Elecenter Van Gastel, naamloze vennootschap,
Hogenakkerhoekstraat 7, te 9150 Kruibeke

H.R. Sint-Niklaas 49109 — BTW 404.673.013

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring 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. Samenstelling raad van bestuur. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46542)

Electro Corbeels, naamloze vennootschap,
Vaart 39, 3000 Leuven

H.R. Leuven 76425 — BTW 439.827.296

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 20/05/2001 om 10 uur in de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering,
gelieve zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (46543)

Elgeja, naamloze vennootschap,
Smokkelpotstraat 69, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 107631 — BTW 427.024.880

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op zaterdag 19/05/2001 om 11 uur ten
maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten 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 statutaire bepalingen. (46544)

Elzenwalle, naamloze vennootschap,

Kemmelseweg 72, 8902 Ieper

H.R. Ieper 34891 — BTW 450.893.711

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ″ELZENWAL-
LE″, met zetel te 8902 Ieper (Voormezele) Kemmelseweg 72, handels-
register te Ieper nummer 34.891, worden uitgenodigd op de buitenge-
wone algemene vergadering die zal doorgaan op vrijdag
18/05/2001 om 14u30 op het kantoor van notaris Stefaan Laga, Gent-
seheerweg 48 te Izegem. AGENDA : 1˚ Verhoging van het kapitaal met
een bedrag van 45.021.476 frank door incorporatie van de
herwaarderingsmeerwaarde, en met behoud van het aandelenaantal en
door middel van verhoging van de fractiewaarde. 2˚ Omzetting van het
kapitaal in euro. 3˚ Aanpassing van de statuten aan voormelde
besluiten en actualisatie, onder meer door schrappen van de vervallen
bepaling inzake toegestaan kapitaal, wijziging van de regels van
samenstelling en beraadslaging van de raad van bestuur, diverse
aanpassingen aan het Wetboek van vennootschappen... 4˚ Machtiging
aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te voeren en de
statuten te coördineren. Zich schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(46545) De raad van bestuur.

Emo, naamloze vennootschap,

Helstraat 1, 3610 Diepenbeek

H.R. Hasselt 63542 — BTW 426.938.471

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel, op 18/05/2001 om
17 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. (46546)

Engels-Timani, naamloze vennootschap,

Halewijnstraat 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 67644 — BTW 439.358.332

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op 28/05/2001 om 17 uur. 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 te verlenen
aan de bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Omvorming
kapitaal in euro. 7. Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (46547)

Entertainment Research Investment Corporation,

bij afkorting : « Eric », naamloze vennootschap,

Parklei 16, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 212212 — BTW 419.039.316

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 om 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Bespreking jaarverslag raad van bestuur. 2. Bespre-
king jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring jaarrekening en
aanwending resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. (46548)

Ergos, naamloze vennootschap,
Kortrijksestraat 41, 8520 Kuurne

H.R. Kortrijk 122476 — BTW 440.998.919

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen, die zal plaatsvinden op dinsdag 22/05/2001 om
10 uur, in de maatschappelijke zetel, met volgende agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2.Lezing van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Goedkeurig van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat. 6. Omvorming
kapitaal in euro. 7. Rondvraag. 8. Varia. 9. Benoeming bestuurders.
(46549) De raad van bestuur.

ESF Euroservices, naamloze vennootschap,
Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 336833 — BTW 465.921.583

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op 25/05/2001 te 10.30 uur. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten op 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 algemene vergadering, gelieve
zich te schikken naar artikel 24 der statuten. (46550)

Estim, naamloze vennootschap,
Grote Heerweg 302, 8792 Desselgem

H.R. Kortrijk 118108 — NN 436.870.182

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 8 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(46551) De raad van bestuur.

Ets Sauveur, société anonyme,
rue des Coquelicots 22, 1040 Bruxelles

R.C. Bruxelles 513209 — T.V.A. 436.124.866

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 18 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. Reconduction de mandats.
6. Augmentation capital et conversion en euro. 7. Divers. Se conformer
aux statuts. (46552)

Eurocontroll België, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 277, 1800 Vilvoorde

BTW 431.760.560

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 23/05/2001 om 20 uur. AGENDA :
1. Samenstelling van de vergadering. 2. Voorlezing en goedkeuring van
het verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaar-
geschriften. 4. Goedkeuring van de resultaten van de resultaataanwen-
ding. 5. Décharge te verlenen aan de raad van bestuur en
herbevestiging van de mandaten. 6. Diversen. (46553)

European Liner Agencies Network,
afgekort : « ELAN », naamloze vennootschap,

Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323483 — BTW 460.858.183

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op vrijdag 25/05/2001 te 17 uur, met als agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
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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 deel te nemen aan de algemene vergadering,
gelieve de statuten in acht te nemen. (46554)

Eurosense Belfotop, naamloze vennootschap,
Oude Stationsstraat 144, 8700 Tielt

H.R. Brussel 36923 — BTW 405.198.296

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de statutaire algemene
vergadering die zal gehouden worden op maandag 21/05/2001 om
16 uur, ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Voorstelling van het
jaarverslag van de raad van bestuur; 2. Voorstelling van het verslag van
de Commissaris-revisor; 3. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000; 4. Vaststelling van het resultaat van het boekjaar en
goedkeuring van de bestemming van dit resultaat; 5. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders voor het boekjaar 2000; 6. Kwijting te
verlenen aan de commissaris-revisor voor het boekjaar 2000; 7. Benoe-
ming bestuurders en commissaris-revisor; 8. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen in de
statuten. (46555)

Expotel, naamloze vennootschap,
Neromstraat 83, 1861 Wolvertem (Meise)

H.R. Brussel 532941 — BTW 437.884.625

Uitnodiging tot de algemene vergadering op 19/05/2001 , die zal
doorgaan op de zetel van de vennootschap te 11 uur. 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. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden
tot de algemene vergadering, zich schikken naar de statuten. (46556)

Facqzimmo, naamloze vennootschap,
Wetstraat 99-101, 1040 Brussel

H.R. Brussel 581343 — NN 452.144.417

Gewone algemene vergadering op zaterdag 19/05/2001 om 12 uur,
ten maatschappelijke zetel. DAGORDE : 1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring
van de jaarrekening; 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders; 5. Statutaire benoemingen; 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Allerlei. Om aan de vergadering deel te nemen, zich schikken
naar de statuten. (46557)

Fastrans, naamloze vennootschap,
Haarstraat 13, 2000 Antwerpen-1

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Voortzetting van de acti-
viteiten. Omvorming kapitaal in euro. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (46558)

Fica, naamloze vennootschap,
Achtmeersstraat 41, 9800 Deinze

H.R. Gent 136656 — BTW 425.703.009

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 11.00 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. (46559)

Finnhouse België, naamloze vennootschap,

Rodedreef 10, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 264746 — BTW 418.511.943

De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te
nodigen op de gewone algemene vergadering der aandeelhouders, die
doorgaat op dinsdag 22/05/2001 om 14 u. ten maatschappelijke zetel,
met als volgende dagorde : 1. Goedkeuring van het jaarverslag van de
raad van bestuur over 2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Verlening van ontlasting aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar 2000. 4. Bestem-
ming van het resultaat. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.

(46560)

Foto Luc Tecqmenne, naamloze vennootschap,

Vlasmarkt 17, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 29112 — BTW 412.787.854

Jaarvergadering ten zetel op 19/05/2001 om 10u. — Agenda :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Omzetting in euro. 5. Rond-
vraag. (46561)

Francq Management, naamloze vennootschap,

Barakkenbergstraat 3, 1540 Herne

H.R. Brussel 548873 — BTW 445.010.165

Jaarvergadering op zaterdag 19/05/2001 om 15 uur ten maatschap-
pelijke zetel. AGENDA : 1. Onderzoek en goedkeuring van de jaar-
rekening. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Varia. De aandeelhouders
dienen zich te gedragen naar de statuten. (46562)

Fremada, naamloze vennootschap,

Noordlaan 106-108, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 39844

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 19/05/2001 te 11 uur ten maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Voorlegging en goedkeuring van het
jaarverslag en de jaarrekening op 31/12/2000. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Art. 9 van de
statuten : bevestiging. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Varia en
rondvraag (o.a. nieuwe initiatieven die in de loop van 2001 en
2002 zullen genomen worden). De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46563)

Fryns Verzekeringen, naamloze vennootschap,

Genkersteenweg 429, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 70704 — NN 434.400.147

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 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 en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goedkeuring van de
bezoldigingen. 7. Diversen. (46564)
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Furnassur, naamloze vennootschap,
Sint-Denisplaats 4, 8630 Veurne

H.R. Veurne 35106

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 19/05/2001 om
10.30 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Ontslag bestuurder. 6. Rondvraag. Zich schikken naar
de statuten. (46565)

″Fyto Paul Heymans″, naamloze vennootschap,
Hagelsteinweg 11A, 2860 Sint-Katelijne-Waver

H.R. Mechelen 61816 — BTW 429.527.084

OPROEPING

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die plaats zal vinden op 18/05/2001 om
14.00 uur op het kantoor van notaris Joan De Coster te 2570 Duffel,
Kiliaanstraat 14-16, om te beraadslagen over volgend AGENDA :
I. euroconversie; II. a) - Kapitaalverhoging, om het kapitaal te brengen
op 62.000,- euro, zonder nieuwe inbrengen noch creatie van nieuwe
aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves; b) - Vaststelling
van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging; c) - Wijziging van
artikel 5 van de statuten; d) - Machten toegekend aan de raad van
bestuur; III.- Wijziging van de statuten aan de vigerende wetgeving -
herwerking van de statuten; De aandeelhouders die de vergadering
wensen bij te wonen worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (46566)

Garage Jos Verellen, naamloze vennootschap,
Antwerpseweg 24, 2440 Geel

H.R. Turnhout 33753 — BTW 414.344.111

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 28/05/2001 de zetel om 19 uur.
AGENDA : 1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de jaarvergadering zich
schikken naar de statuten. (46567)

Garage Leuwers, naamloze vennootschap,
Oostendsebaan 3, Gistel

H.R. Oostende 39890 — BTW 426.442.583

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
19/05/2001 om 15 uur, ter maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Tegen-
strijdige belangen. 2. Verslag bestuurders. 3. Goedkeuring jaarrekening
31 december 2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders.
6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen. De aandeelhouders dienen
zich te gedragen naar de statuten. (46568)

Garage Mees, naamloze vennootschap,
Tervuursesteenweg 369, 3061 Bertem

H.R. Leuven 40369 — BTW 419.045.542

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op 18/05/2001 om 10 uur in de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering,
gelieve zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (46569)

Gestinter, société anonyme,

rue Turenne 72, 6000 Charleroi

R.C. Charleroi 159648

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation du bilan et du compte de résultat au 31/12/2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs. 4. Affectation résultat.
5. Divers. (46570)

Gezusters Genard, naamloze vennootschap,

Cogels Osylei 14, 2600 Berchem

H.R. Antwerpen 337964

Jaarvergadering op 19/05/2001 te 19 uur, ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur ingevolge art. 523 Venn.Wet.
2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening en de
resultaatsbestemming. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoe-
mingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (46571)

Ghent Transport & Storage, naamloze vennootschap,

Farmanstraat-Middendok Noord, 9000 Gent

BTW 426.723.586

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering op 21/05/2001 om 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van balans en resultatenrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen
aan bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Allerlei. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46572)

Ginestoise, société anonyme,

chaussée Brunehault 184, 7120 Estinnes-au-Mont

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Charleroi, n° 914

NN 466.320.270

L’assemblée générale ordinaire, prévue le dernier vendredi d’avril,
se tiendra le 18/05/2001 à 17 heures, au siège social (application par le
C.A. de l’art. 79 des LCSC) :

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion; 2. Approbation des comptes annuels au
31/12/2000; 3. Affectation des résultats; 4. Décharge à donner aux
administrateurs. SE CONFORMER AUX STATUTS.
(46573) Le conseil d’administration.

Golfkarton Soenen-Detilleux, naamloze vennootschap,

Meiboomstraat 16, 8830 Hooglede

H.R. Kortrijk 223261 — BTW 402.753.995

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 19/05/2001 om
15 uur. AGENDA : 1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur
en van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten
op 31/12/2000 en bestemming resultaat. 3. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 4. Ontslagen en benoe-
mingen. 5. Allerlei. (46574)
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Grigmabo, naamloze vennootschap,
Industrieweg 1, 2490 Balen

H.R. Turnhout 65873 — BTW 441.919.330

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben ten maatschappelijke zetel op
18/05/2001, om 19.00 uur. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten. — Dagorde : 1. Verslagen van Bestuurders. 2. Goed-
keuring balans en verlies- en winstrekening. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Ontlasting van bestuurders. 5. Diversen. (46575)

Grond- en Beleggingsmaatschappij,
in het kort : ″Grobema″, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 194, 1830 Machelen (Brabant)

H.R. Brussel 380623

De jaarvergadering der aandeelhouders zal gehouden worden in de
zetel van de vennootschap op 19/05/2001, te 11 uur. AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 3. Bestemming van de resultaten; 4. Kwijting aan de
bestuurders; 5. Benoemingen; 6. Omvorming kapitaal in euro; 7. Coör-
dinatie van de statuten; 8. Allerlei. (46576)

Groep Ter Linde, naamloze vennootschap,
B.R. Vandemaeleplein 4, 8860 Lendelede

H.R. Kortrijk 118543 — BTW 437.141.188

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 14 uur op de maatschappelijke
zetel te 8860 Lendelede, B.R. Vandemaeleplein 4. AGENDA : 1. Verslag
van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening en de
resultatenrekening afgesloten per 31/12/2000; 3. Bestemming van het
resultaat; 4. Kwijting te geven aan de bestuurders. (46577)

Groupe 2 - Réseau routier, société anonyme,
boulevard des Canadiens 116, 7711 Mouscron (Dottignies)

R.C. Tournai 83449 — T.V.A. 462.376.630

Les associés sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui aura
lieu le 18/05/2001 à 11.00 heures au siège social. — Ordre du jour :
1. Mention en application de l’article 523 des L.C.S.C. 2. Rapport du
conseil d’administration. 3. Lecture des comptes annuels clôturés le
31/12/2000. 4. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du
résultat. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nominations statutaires.
7. Adaptation du capital à l’euro. 8. Divers. (46578)

Groupe Mouyard, société anonyme,
rue Raphaël 17, 5060 Sambreville (Falisolle)

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 18/05/2001 à 17 h, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et rapport du
commissaire. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31/12/2000; 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administra-
teurs et au commissaire. 5. Nomination statutaire. Dépôt des titres au
siège social (article 28 des statuts). (46579)

Gynsytbosch, commanditaire vennootschap op aandelen,
Turnhoutsebaan 96, bus 1, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 296904 — NN 450.043.970

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal plaats hebben op 18/05/2001 te 11.00 uur. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Omvorming kapitaal in euro.
6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan
de statuten. (46580)

Habad, naamloze vennootschap,
Wolvendreef 12, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 101755 — BTW 423.134.388

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 22/05/2001 om
17 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro.
7. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (46581)

Habamo, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 40, 9450 Haaltert

H.R. Aalst 57851 — BTW 437.862.453

Jaarvergadering op de zetel op 18/05/2001 om 10.00 u. — Dagorde :
1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen
voor AV. (46582)

Heij - Invest, naamloze vennootschap,
Prins Leopoldlei 18, bus 5, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 300781 — BTW 451.666.840

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 te 20 uur,
te 2290 Vorselaar. Molenbaan 57. — Dagorde : 1. Bespreking volgens
artikel 523 Wetboek van vennootschappen. 2. Verslag van de raad van
bestuur. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Goedkeuring van de jaar-
rekening. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Ontslag en statutaire
benoemingen. 7. Allerlei. De aandeelhouders gelieve zich te schikken
naar de statuten, en hun aandelen te deponeren aan de loketten van de
Kredietbank, Agentschap Oude - God, gemeente- plein 4, 2640 Mortsel.

(46583)

Hermes Sport, naamloze vennootschap,
G. Vandewielelaan 75, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 36252 — BTW 420.764.125

Jaarvergadering op volgend adres : Zonnestraat 464, te 9600 Ronse,
op 18/05/2001, om 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur;
2. Goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000; 3. Bestemming resul-
taat; 4. Kwijting aan bestuurders; 5. Rondvraag. (46584)

Herselinvest, naamloze vennootschap,
Blaubergsteenweg 53, 2230 Herselt

H.R. Turnhout 57908 — NN 431.316.438

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 19/05/2001 om 18 uur. DAGORDE :
1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening per
30/11/2000. 3. Bestemming van het resultaat; 4. Kwijting aan de
Bestuurders; 5. Benoeming raad van bestuur; 6. Varia. (46585)

Het Present, naamloze vennootschap, te Antwerpen

H.R. Antwerpen 275692

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders zal
gehouden worden ten maatschappelijke zetel, Schrijnwerkerstraat 17 te
2000 Antwerpen op vrijdag 25/05/2001 te 15.00 uur. Om aan de
vergadering te kunnen deelnemen dient men zich te gedragen naar de
voorschriften van artikel 21 van de statuten.

AGENDA :

Bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur. Bespreking
van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar. Goedkeuring van het
verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de jaarrekening over
het afgelopen boekjaar en van de bestemming te geven aan het
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resultaat. Décharge te geven aan de raad van bestuur. Bespreking van
de hoogte van het kapitaal in functie van de huidige en toekomstige
wetgeving terzake. Eventueel allerlei. (46586)

Het Zeel, naamloze vennootschap,
Geldenaaksebaan 458, 3000 Leuven

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Leuven, nr. 61

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 te 18 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 4. Bijzonder verslag Raad van bestuur. 5. Beslissing
voortzetting vennootschap. 6. Rondvraag. Om deel te nemen aan de
vergadering, gelieve zich te schikken naar de statutaire bepalingen.

(46587)

Hevanim, naamloze vennootschap,
Leopold II-straat 16, 3800 Sint-Truiden

H.R. Hasselt 78841 — BTW 444.750.938

Jaarvergadering op maandag 28/05/2001 om 17 uur op de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : Beraadslaging i.v.m. art. 523 W. Venn.
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Kwijting bestuurders. Benoeming/herbenoeming bestuurders. Zich
schikken naar de statuten. (46588)

Hobbypark, naamloze vennootschap,
Smissenhoek 13b, 9620 Zottegem

H.R. Oudenaarde 157542 — BTW 440.254.294

De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd op de
jaarvergadering die zal plaatsvinden op 18/05/2001 om 11 uur ter zetel
van de vennootschap. — Dagorde : 1. Lezing van het jaarverslag.
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Goed-
keuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 4. Bestemming
van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Omvorming maat-
schappelijk kapitaal in euro. 7. Varia. (46589)

Horta, naamloze vennootschap,
Wapper 1A, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 323485 — BTW 460.853.433

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op vrijdag 25/05/2001 om 17 uur, met als agenda :
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening 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 algemene vergadering, gelieve
men zich te schikken naar artikel 21 der statuten. (46590)

Hotel Restaurant Zum Burghof, Aktiengesellschaft,
K-F Schinkel-Str. 11, 4782 Schönberg (Sankt Vith)

R.C. Eupen 61677 — T.V.A. 447.667.866

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001, 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. (46591)

Houbrechts Invest, naamloze vennootschap,
Industriepark ″Kolmen″ 1707, 3570 Alken

H.R. Tongeren 60941 — BTW 414.685.292

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 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 en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (46592)

Houbrechts Plastie-Bouw, naamloze vennootschap,
Industriepark ″Kolmen″ 1707, 3570 Alken

H.R. Tongeren 45426 — BTW 414.795.358

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 om
18.00 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 en beslissing over hun
vergoeding. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen. (46593)

Houthandel Marcel Loose, naamloze vennootschap,
Zandstraat 210, 8200 Brugge

H.R. Brugge 33651 — BTW 414.807.335

De aandeelhouders worden op de maatschappelijke zetel uitgeno-
digd tot de jaarvergadering op 19/05/2001 om 15 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 en ontslagen. 7. Diversen. en
aansluitend om 16 uur tot de bijzondere algemene vergadering met
volgende agenda : verhoging en omzetting in euro van het kapitaal. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (46594)

Hovu Beheer, naamloze vennootschap,
Horstebaan 203, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 319065 — BTW 458.223.545

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op vrijdag 25/05/2001 om 11 uur, met als agenda :
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de
commissaris. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 4. Aanwending van het resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, gelieve zich te schikken naar artikel 28 der
statuten. (46595)

Huidevetter, naamloze vennootschap,
Sint-Benedictusdreef 12, 2900 Schoten

H.R. Antwerpen 253776

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 19 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Bespreking jaar-
rekening 31/12/2000. 3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. (46596)

International Real Estate Construction, naamloze vennootschap,
Kemmelseweg 72, 8902 Ieper

H.R. Ieper 37568 — BTW 431.572.596

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ″INTERNATIO-
NAL REAL ESTATE CONSTRUCTION″, afgekort : « ″IRC″ », met zetel
te 8902 Ieper (Voormezele) Kemmelseweg 72, handelsregister te Ieper
nummer 37.568, worden uitgenodigd op de buitengewone algemene
vergadering die zal doorgaan op vrijdag 18/05/2001 om 15u 30 op het
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kantoor van notaris Stefaan Laga, Gentseheerweg 48 te Izegem.
AGENDA : 1˚ Verhoging van het kapitaal met een bedrag van
44.021.476 frank door incorporatie van belastingsvrije reserves, en met
het behoud van aandelenaantal en door middel van verhoging van de
fractiewaarde. 2˚ Omzetting van het kapitaal in euro. 3˚ Diverse aanpas-
singen van de statuten. 4˚ Machtiging aan de raad van bestuur tot
uitvoering van de besluiten en tot coördinatie van de statuten. Zich
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(46597) De raad van bestuur.

Ibcom, naamloze vennootschap,

Ter Duinenstraat 33, 8510 Kortrijk (Marke)

H.R. Kortrijk 115026 — BTW 432.877.643

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 12 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(46598) De raad van bestuur.

Ieper Golf, naamloze vennootschap,

Industrielaan 24, 8900 Ieper

H.R. Ieper 34136 — BTW 447.763.876

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 21/05/2001 te 10 uur, ten maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Omvorming kapitaal in euro. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46599)

IJsfabriek Strombeek, naamloze vennootschap,

Broekstraat 70, 1860 Meise

H.R. Brussel 61022 — BTW 400.684.333

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 21/05/2001 te 18 uur, ten maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag v/d raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en
commissaris-revisor. 4. Benoemingen. 5. Rondvraag. Om deze verga-
dering bij te wonen worden de aandeelhouders verzocht overeenkom-
stig de statuten, hun aandelen en eventuele volmachten ten minste vijf
werkdagen voor de jaarvergadering neer te leggen bij het agentschap
Strombeek van het Gemeentekrediet van Belgie, Sint Amandstraat 1 te
1853 Strombeek, tijdens de kantooruren. (46600)

Immo Aneca, naamloze vennootschap,

Gistelsteenweg 247, 8200 Brugge (Sint-Andries)

H.R. Brugge 69706 — BTW 437.845.132

Jaarvergadering op maandag 21/05/2001 om 15 uur in de maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Melding art. 523. 2. Verslag raad van
bestuur; 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 4. Bestemming
resultaat; 5. Kwijting bestuurders; 6. Benoeming bestuurders. 7. Rond-
vraag. Aandelen neerleggen ten zetel minstens 5 dagen voor vergade-
ring.
(46601) De raad van bestuur.

Immo Benoit, naamloze vennootschap,
Roterijstraat 12, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 108977

De Heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen op 18/05/2001 om 17 uur, ten maatschappe-
lijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuur-
ders. 4. Divers. Neerlegging van de aandelen : vijf dagen voor de
vergadering ten maatschappelijke zetel. (46602)

Immo Geenen, naamloze vennootschap,
Molenzijde 61, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 65047

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
doorgaat op 21/05/2001 om 14 uur in de zetel van de vennootschap
met volgende agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Omzetting kapitaal in euro. 5. Allerlei. Neerlegging
aandelen : vijf dagen vóór de algemene vergadering ten maatschappe-
lijke zetel. (46603)

Immo Invest Lievens, naamloze vennootschap,
P. Van Cauwelaertstraat 121, 1740 Ternat

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 om 11 uur, ten 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. Omvorming kapitaal in
euro. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten. (46604)

Immo Renaat, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 86, 3290 Diest

H.R. Leuven 82086

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 18/05/2001 om
19 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag bestuur-
ders. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Decharge aan de bestuurders. Zich schikken naar de
statuten. (46605)

Immo Steenbeek, naamloze vennootschap,
Westerlosesteenweg 133, 2220 Heist-op-den-Berg

H.R. Mechelen 66163

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 11.00 uur ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. verlenging mandaat bestuurder en afgevaardigd-bestuurder.
6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (46606)

Immo Truvan, naamloze vennootschap,
Kustlaan 22, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 80834 — NN 436.166.339

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 om
18 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de raad
van bestuur. 4. Bezoldigingen. 5. Benoemingen en herbenoemingen.
6. Rondvraag. (46607)
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Immo Vanden Buverie, naamloze vennootschap,
Grote Weg 74, 8930 Rekkem

H.R. Kortrijk 136043 — NN 455.730.744

Jaarvergadering op 19/05/2001 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.
(46608) De raad van bestuur.

Immo - Anca, naamloze vennootschap,
Heldenlaan 15, 9620 Zottegem

H.R. Oudenaarde 37230 — NN 448.006.079

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 21/05/2001 te 18 uur, op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders. 4. Bezoldigingen. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(46609) De raad van bestuur.

Immo-Delmar, naamloze vennootschap,
Lange Bergstraat 6, 9230 Wetteren

H.R. Dendermonde 46463

Gewone algemene vergadering op 18/05/2001 om 20 uur ten maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarverslag 2000.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting bestuurders.
4. Varia. Zich schikken naar de artikelen 24 en 25 van de statu-
ten. (46610)

Immo-Seber, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 86, 3290 Diest

H.R. Leuven 74174

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 18/05/2001 om
15 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag Bestuurder.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Ontslag/benoe-
ming bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (46611)

Immobiliaire La Nave Navimmo, naamloze vennootschap,
Bayauxlaan 12, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 67987 — BTW 433.720.454

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring op dinsdag 22/05/2001 om 11 uur ten maatschappelijke zetel.
DAGORDE : 1. Verslag bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwij-
ting bestuur en eventueel organen van toezicht. 4. Benoemingen. De
aandeelhouders moeten hun effecten, minstens vijf dagen voor de
algemene vergadering, deponeren ten maatschappelijke zetel of bij een
statutair aangeduide bankinstelling. (46612)

Immodeno, naamloze vennootschap,
Blekerijstraat 2, bus 2, 8700 Tielt

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 12 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 30/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46613)

Immopat, naamloze vennootschap,
Patijntjestraat 272, 9000 Gent

H.R. Gent 146045 — BTW 430.196.681

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 18/05/2001 te 15 uur ten maat-
schappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Bespre-
king en goedkeuring van jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan bestuurders. 5. Rond-
vraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. (46614)

Immover, naamloze vennootschap,
Zwaaikomstraat 34, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 72891 — BTW 405.572.143

Oproeping gewone algemene vergadering op 19/05/2001 om
11.00 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaar-
rekening per 31/12/2000; 3. Kwijting aan de raad van bestuur.
4. Herbenoeming bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar de
statuten. (46615)

Imo-Prestige, société anonyme,
chausée de Namur 2, 5537 Annevoie (Rouillon)

R.C. Dinant 47719 — T.V.A. 433.067.980

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 18/05/2001 à 18 h, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels au
31/12/2000. 2. Proposition d’augmenter le capital par incorporation
des réserves. 3. Conversion du capital en euro. 4. Affectation des
résultats. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers. (46616)

Imoro, naamloze vennootschap,
Leon Van Merristraat 30, 8970 Poperinge

H.R. Ieper 143096

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46617)

Indebo International, naamloze vennootschap,
Foliantgaarde 2, 1200 Brussel

H.R. Brussel 502883 — BTW 432.995.924

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 18/05/2001, te 16 uur, ten maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslagen 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. Ontslag + Benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(46618) De raad van bestuur.

International Coating Machines, naamloze vennootschap,
Golflaan 7, 1140 Brussel

H.R. Brussel 544931 — BTW 442.616.047

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 14.00 u, te Ardooie, Nijverheid-
straat. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Divers. Zich richten naar de statuten. (46619)
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Intris, naamloze vennootschap,
Gijsbrecht Van Deurnelaan 22, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 303749 — BTW 452.814.806

Jaarvergadering op vrijdag 18/05/2001 om 10.00 u., op de zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Herbenoeming van de bestuur-
ders. 5. Kwijting bestuurders. 6. Omvorming van het kapitaal in euro.
7. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46620)

Invimmo, naamloze vennootschap,
Wetstraat 99-101, bus 6, 1040 Brussel

H.R. Brussel 160627 — NN 443.165.086

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
19/05/2001, om 11.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 31/12/2000. 3. Bestem-
ming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Om
toegelaten te worden tot de vergadering, dienen de aandeelhouders
zich te schikken naar de statuten. (46621)

Iproco, naamloze vennootschap,
Britselei 76, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 331661 — BTW 447.186.232

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 09.00 u., op de zetel van de
vennootschap. — Dagorde : Jaarverslag van de raad van bestuur;
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 en bestemming resultaat;
Kwijting bestuurders; Ontslagen en benoemingen; Verplaatsing zetel;
Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (46622)

Isabo, naamloze vennootschap,
Dr. Geensstraat 24-26, 3300 Tienen

H.R. Leuven 77399 — BTW 440.904.689

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 om 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag der bestuurders. 2. Goedkeuring jaar-
rekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuur-
ders. 5. Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten. (46623)

Iserbyt, naamloze vennootschap,
Galgestraat 157, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 17157 — H.R. Kortrijk 9400

De aandeelhouders worden verzocht de statutaire algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaats hebben op dinsdag 22/05/2001 te
15.00 uur, Galgestraat 157 te Oudenaarde. AGENDA : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Verslag van de Commissaris-revisor. 3. Goedkeu-
ring van de jaarrekening over het boekjaar 2000. 4. Bestemming van
het resultaat. 5. Kwijting aan bestuurders en Commissaris-revisor.
6. Ontslag en benoeming bestuurder. 7. Omvorming kapitaal in euro.
8. Rondvraag. Om tot de vergadering toegelaten te worden dienen de
aandeelhouders hun aandelen te deponeren ten minste vijf volle
kalenderdagen vóór de algemene vergadering op de maatschappelijke
zetel. (46624)

Jabo, naamloze vennootschap,
Dennenstraat 18, 3620 Lanaken

H.R. Tongeren 50360 — BTW 419.204.108

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 17 uur, ten 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 en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen
en benoemingen. 6. Goedkeuring van de bezoldigingen. 7. Diversen.
Zich schikken naar de statuten. (46625)

Jans A.W.M., naamloze vennootschap,

Lummense Kiezel 78, 3510 Hasselt/Kermt

H.R. Hasselt 55451 — BTW 420.100.862

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaatsvinden op de zetel van de vennoot-
schap, op dinsdag 22/05/2001 te 18 uur. AGENDA : 1. Bespreking van
de jaarrekening, afgesloten per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Omzetting kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de statuten. (46626)

Jansen Algemene Bouwwerken, naamloze vennootschap,

Fabriekstraat 4, 3670 Meeuwen

H.R. Tongeren 60770 — BTW 429.167.590

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 om
11.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing van het
jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen en benoe-
mingen. 5. Bezoldigingen. (46627)

Jean-François Ferrant, naamloze vennootschap,

Engelsenlaan 29, 9600 Ronse

H.R. Oudenaarde 34657 — BTW 439.837.887

Jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 23 mei 2001 , om
10 uur.DAGORDE : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31 december 2000; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
bestuurders; 5. Rondvraag. (46628)

Kegeco, naamloze vennootschap,

Smisstraat 7, 3620 Lanaken (Kesselt)

H.R. Tongeren 69174 — BTW 442.669.891

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 19u ten 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 bestuur-
ders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (46629)

Kimon-Invest, naamloze vennootschap,

Heukelommerweg 15, 3770 Riemst

H.R. Tongeren 78662 — BTW 455.617.512

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 om
18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Lezing jarver-
slag. 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Bezoldigingen. Zich richten volgens
de statuten. (46630)
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Kirca Beheer, naamloze vennootschap,
Wouterbos 10, 3680 Maaseik

H.R. Tongeren 73956 — BTW 449.988.344

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 om
19.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuur-
ders. 3. Ontslagen & benoemingen. 4. Bezoldigingen. 5. Art. 633 W. Ven.
(46631) De raad van bestuur.

Konig, naamloze vennootschap,
Jacob Jacobsstraat 53, 2018 Antwerpen-1

H.R. Antwerpen 256832 — BTW 431.009.404

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 29/05/2001 te
17 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Omzetting kapitaal in euro. 5. Rondvraag. Zich schikken naar
de statuten. (46632)

Kos, naamloze vennootschap,
Verhoevenlei 46, 2930 Brasschaat

H.R. Antwerpen 296332 — BTW 449.924.996

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op maandag 28/05/2001 om 13.00 uur. AGENDA :
1. Verslagen van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoemingen. Om toegelaten te worden tot de algemene vergade-
ring, gelieve men zich te schikken naar artikel 30 der statuten. (46633)

″L.A. Investments″, naamloze vennootschap,
Pieter Van Den Bemdenlaan 82, Edegem

H.R. Antwerpen 334199

Oproeping tot buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders en de effectenhouders van de vennootschap
worden verzocht een buitengewone algemene vergadering bij te wonen
die plaatsvindt op vrijdag 18/05/2001 om 10u op het kantoor van
notaris Yves De Vil te Antwerpen-Borgerhout, Laar 12.

Agenda :

1. Vaststelling dat de kapitaalverhoging waartoe principieel beslist
werd in de buitengewone algemene vergadering van
vier december tweeduizend, en waarvoor de inschrijvingsperiode liep
van achttien december tweeduizend tot en met drie januari tweedui-
zend en één niet gerealiseerd werd. Dat er op geen enkel nieuw aandeel
werd ingeschreven en dat er dus geen kapitaalsverhoging plaatsvond.
2. Kapitaalverhoging ten bedrage van driehonderdvierentachtigdui-
zend (384.000) euro door inbreng in speciën om het van vierhonderd-
duizend euro op zevenhonderdvierentachtigduizend euro te brengen,
met creatie en toebedeling van driehonderdvierentachtig nieuwe
aandelen zonder nominale waarde. Op de nieuwe aandelen zal inge-
tekend worden tegen een intekenprijs van duizend euro per aandeel,
verhoogd met een uitgiftepremie van vijfduizend zevenhonderd euro
per aandeel. Principiële beslissing tot kapitaalverhoging met openstel-
ling van inschrijvingsperiode en statutenwijziging onder opschortende
voorwaarde van realisatie van de kapitaalverhoging.

3. Wijziging maatschappelijk doel. Deze wijziging van het doel wordt
verantwoord in een bijzonder verslag van de raad van bestuur, waarin
zij de voorgestelde wijzigingen omstandig verantwoorden). Bij dit
verslag is een staat van actief en passief gevoegd niet ouder dan drie
maanden. 4. Zetelverplaatsing. 5. Coördinatie.

Om toegelaten te worden zullen de houders van aandelen aan
toonder zich gedragen naar artikel 15 van de statuten. De neerlegging
van effecten mag eveneens geschieden bij een financiële instelling.
(46634) De raad van bestuur.

L.R. Technologies, société anonyme,
avenue Emile De Mot 19, 1000 Bruxelles-1

R.C. Bruxelles 509134 — T.V.A. 435.129.330

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 15 h au siège social de
la société. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation du Bilan et du compte de pertes et
profits clôturés au 31/12/2000. 3. Affectation à donner aux résultats
sociaux. 4. Décharge à conférer au conseil d’administration. Les action-
naires seront porteurs le jour de l’assemblée générale d’un certificat de
dépot de leurs actions auprés d’un organisme financier. (46635)

Label Invest Pauwels, naamloze vennootschap op aandelen,
Ringlaan 9, 9900 Eeklo

H.R. Gent 182968 — BTW 458.750.711

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
20/05/2001 om 10 uur. AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening op
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan de
zaakvoerders. 4. Diverse. (46636)

Laboratoires S.M.B., société anonyme,
rue de la Pastorale 26-28, 1080 Bruxelles

R.C. Bruxelles 416322 — T.V.A. 418.956.361

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 10 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration et du
commissaire-réviseur. 2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs et au
commissaire-réviseur. 5. Divers. (46637)

Labyrinth, naamloze vennootschap,
Achterstenhoek 48, 2275 Lille

BTW 460.081.069

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Agenda :
Verslag van de raad van bestuur. Goedkeuring van de Jaarrekening
afgesloten op 31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. Rondvraag en diverse punten. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46638)

Naamloze Vennootschap Laco,
Stationsstraat 56, 1930 Zaventem

H.R. Brussel 487477 — BTW 430.100.473

Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de buitenge-
wone algemene vergadering dd 27 april 2001 worden de aandeelhou-
ders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op vrijdag 18/05/2001 om 11 u op het kantoor
van notaris Michaël Janssen, te Korbeek-Lo (Bierbeek) om over de
volgende agenda te beraadslagen.

A. Kapitaalverhoging met 19.237.930 fr om het van 9.000.000 fr te
brengen op 28.237.930 fr te brengen, zonder nieuwe inbrengen en
zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal
van voormeld bedrag af te houden van de beschikbare reserves van de
vennootschap.

B. Vaststelling dat de kapitaalverhogingg is verwezenlijkt.

C. Verandering van de uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal
van Belgische Frank naar euro en vaststelling van de nieuwe uitdruk-
king. Aanpassing der statuten.

D. Opheffing van de verwijzingen naar de artikelen van de oude
Vennootschappenwet in de statutaire bepalingen die dergelijke verwij-
zing inhouden.

E. Diverse kleine aanpassingen aan de statuten.
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F. Wijziging van artikel 21 der statuten betreffende de vertegenwoor-
diging van de vennootschap.

G. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

H. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen beslissingen.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die plaatsvindt op vrijdag 18/05/2001 om 17u op de zetel van de
vennootschap om de volgende agenda te beraadslagen.

A. Verslag van de raad van bestuur.

B. Goedkeuring van de jaarrekening.

C. Bestemming van het resultaat.

D. Kwijting aan de bestuurders.

E. Rondvraag. (46639)

Lanius, naamloze vennootschap,

Slachthuislaan 70, 2060 Antwerpen-6

H.R. Antwerpen 309871 — BTW 451.763.246

Jaarvergadering op de zetel van de vennootschap op 18/05/2001 om
18 uur. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening op 30/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders.
4. Varia. (46640)

Lansclaer, naamloze vennootschap,

Heidenskerkhofstraat 41, 8740 Pittem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 9 uur, ten 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 aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46641)

Leddim, naamloze vennootschap,

Jetsestraat 65, 1853 Strombeek-Bever

De jaarvergadering heeft plaats op 21/05/2001 te 17 u ten maat-
schappelijke zetel, Jetsestraat 65, 1853 Strombeek-Bever. 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 aan de raad van bestuur. 7. Herbenoeming bestuurders.
8. Rondvraag-varia. Om de jaarvergadering bij te wonen dienen de
aandeelhouders zich te schikken naar de statuten. (46642)

Lentakker, naamloze vennootschap,

Lentakkerstraat 27, 9880 Aalter (Lotenhulle)

H.R. Gent 154380 — BTW 437.468.614

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 10 uur ten 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. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeel-
houders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (46643)

Levasan, naamloze vennootschap,
Brugsebaan 4, 8850 Ardooie

H.R. Brugge 79530 — BTW 451.595.277

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46644)

Lijsterbes, naamloze vennootschap,
Leugenberg 270, 2180 Antwerpen (Ekeren)

H.R. Antwerpen 205512 — NN 412.061.740

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op 18/05/2001 om
17 uur.

Dagorde : 1. Verslag raad van Bestuur. 2. Goedkeuring jaarreke-
ningen per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal naar euro. 6. Divers. Zich richten
naar de statuten. (46645)

Lima Fauna, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 12, 1770 Liedekerke

H.R. Brussel 414643 — BTW 421.478.955

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel, op 22/05/2001 te 15 uur. Deze vergadering heeft als
agenda : 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 in euro. Wijziging van artikel 5
van de statuten. (46646)

Naamloze Vennootschap ″Lovinos Wijnimport″,
Tessenderloseweg 70, 3290 Diest

H.R. Leuven 66106 — BTW 427.791.477

Bijeenroeping buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone alge-
mene vergadering die zal plaatsvinden ten kantore van notaris
VANHELMONT te HASSELT op 18/05/2001 om 10uur met als
agenda :

1. Naamswijziging; 2. Wijziging maatschappelijke zetel; 3. Verslag
van de raad van bestuur inzake de geplande doelswijziging en omtrent
de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2001; 4. Beslis-
sing inzake de voorgestelde doelswijziging; 5. Aanpassing van de arts.
1, 2 en 3 aan de genomen beslissingen; 6. Machtiging aan de raad van
bestuur en machtiging tot coördinatie van statuten; 7. Varia.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(46647) De raad van bestuur.

Lustrerie Danckers-Verhaegen, naamloze vennootschap,
Grote Baan 109, 3130 Begijnendijk

H.R. Leuven 92855 — BTW 456.673.525

De jaarvergadering zal plaatsvinden op de zetel van de vennoot-
schap op 21/05/2001 om 14 uur. DAGORDE : 1) Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2) Kwijting
aan de bestuurders. 3) Bezoldigingen. 4) Rondvraag. (46648)
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M & A Consult, naamloze vennootschap,
Gouverneur Roppesingel 83, 3500 Hasselt

H.R. Hasselt 78261 — BTW 431.194.296

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 25/05/2001 om
11 uur. 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.
(46649) De raad van bestuur.

M & D, naamloze vennootschap,
Luikersteenweg 148, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 64789

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op dinsdag 22/05/2001 om 11 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 - Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46650)

M.T.A. Draai- en Freeswerken, naamloze vennootschap,
Spoorwegstraat 2, 3700 Tongeren

H.R. Tongeren 86144 — BTW 465.056.206

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 20.00 uur, ten 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.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepa-
lingen van de statuten. (46651)

Majelan, société anonyme,
rue Potriau 9, 5140 Sombreffe

T.V.A. 450.588.457

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Lecture du rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2000.
3. Décharge de leur mandat aux administrateurs. 4. Applications des
art. 103 et 104 des LCSC. 5. Divers. (46652)

Makelaardij Vander Auwera, naamloze vennootschap,
Franslaan 172, 8620 Nieuwpoort

H.R. Veurne 30351 — BTW 431.027.022

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 11.00 uur ten zetel. AGENDA :
1. Verslag Raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Maatschappelijk kapitaal in
euro. 5. Decharge bestuurders. 6. Herbenoeming bestuurders.
7. Allerlei. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten. (46653)

Margotrem, naamloze vennootschap,
Veldonkstraat 122A, 3120 Tremelo

H.R. Leuven 77126 — BTW 440.614.976

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 15 uur ten maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goed-
keuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Diverse. De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46654)

Marketing Management Confiserie, naamloze vennootschap,
Bazelstraat 250, 9150 Kruibeke

H.R. Sint-Niklaas 58978

De algemene vergadering heeft plaats op vrijdag 23/05/2001 om
12.00 uur te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110. — Dagorde : 1. Goed-
keuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat. 2. Kwij-
ting aan de bestuurders. 3. Ontslagen & benoemingen. 4. Diversen. Om
de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de statuten. (46655)

Marval & Vincent, naamloze vennootschap,
Corluystraat 8, 2160 Wommelgem

H.R. Antwerpen 212090 — BTW 417.985.569

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel, op 18/05/2001 om 10.00 uur. Deze vergadering heeft als
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Omzetting van het kapitaal van BEF naar EUR. 5. Kapitaalverhoging
door incorporatie van belaste reserves. 6. Kwijting bestuurders. (46656)

Ch. Mattheesen, naamloze vennootschap,
Smederijstraat 2, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor (Brecht)

H.R. Antwerpen 166287 — BTW 403.730.826

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 19/05/2001 te 20 uur. DAGORDE : 1. Jaarverslag;
2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders; 4. Statutaire benoemingen; 5. Omvorming van het kapitaal in
euro. (46657)

Mavan, naamloze vennootschap,
R. Colaertplein 25, bus 2, 8900 Ieper

H.R. Ieper 36373 — BTW 405.298.761

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaatsvinden op
19/05/2001 om 10.00 uur. AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Allerlei. (46658)

Medius, burgerlijke vennootschap,
onder de vorm van een naamloze vennootschap,

G. De Steursstraat 55, 8900 Ieper

H.R. Ieper 63 — BTW 443.598.321

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Agenda :
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3.Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(46659) De raad van bestuur.

Mepro België, naamloze vennootschap,
Weertersteenweg 491, 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 70087 — BTW 444.549.218

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal plaatshebben ten maatschappelijke zetel op
18/05/2001 te 17h00. — Dagorde : 1. Jaarverslag en bespreking van de
jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Benoeming
bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (46660)
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Metaalwerk Hancke, naamloze vennootschap,
Hazewind 13, 8647 Lo-Reninge

H.R. Veurne 25381 — BTW 400.075.213

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 18 uur op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten.

(46661)

Meubelfabriek Aurora, naamloze vennootschap,
Krekelmotestraat 62, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 118794 — BTW 437.739.422

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 15 uur op de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag en verslag van commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting aan
bestuurders en commissaris-revisor en goedkeuring van hun vergoe-
ding. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diverse.
(46662) De raad van bestuur.

Mewico, naamloze vennootschap,
Pullewouwe 99, 1730 Asse

H.R. Brussel 581357

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001 te 20 u in
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000. 3. Kwijting bestuurders.
4. Divers. (46663)

Modern, naamloze vennootschap,
Gruitroderkiezel 39, 3960 Bree

H.R. Tongeren 55405 — BTW 423.585.340

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergade-
ring bij te wonen die zal plaats hebben ten maatschappelijke zetel op
18/05/2001 om 17 uur. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
de statuten. — Dagorde : 1. Verslagen van Bestuurders. 2. Goedkeuring
balans en verlies- en winstrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting van de bestuurders. 5. Diversen. (46664)

Moki, naamloze vennootschap,
Eglantierlaan 14, 1851 Grimbergen

H.R. Brussel 1233 — NN 437.078.238

Jaarvergadering op de zetel op 18/05/2001 om 10 uur. — Dagorde :
1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen
voor de AV. (46665)

Morain, société anonyme,
rue de la Triperie 4, 7130 Binche

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Charleroi, n° 913

NN 466.330.567

L’assemblée générale ordinaire, prévue le dernier vendredi d’avril,
se tiendra le 18/05/2001 à 18 heures, au siège social(application par le
C.A de l’art. 79 des LCSC) : Ordre du jour : 1. Rapport de gestion;
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000; 3. Affectation des
résultats; 4. Ratification des émoluments; 5. Décharge à donner aux
administrateurs. A l’issue de cette assemblée générale, se tiendra
l’assemblée générale extraordinaire, dont ordre du jour : 1. Augmenta-
tion du capital à concurrence de 2.677 francs par prélèvement sur la
prime d’emission, sans création d’actions nouvelles. 2. Conversion du

capital en euro-article 47 de la loi programme du 30/10/1998; 3. Coor-
dination des statuts. Se conformer aux statuts.
(46666) Le conseil d’administration.

Mortier, naamloze vennootschap,

Pannestraat 225, 8630 Veurne

H.R. Veurne 23294 — NN 408.308.038

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 11 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000; 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris-
revisor. 5. Statutaire bepalingen. 6. Diversen. Zich richten naar de
statuten. (46667)

Movan, naamloze vennootschap,

Grote Markt 10, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 138616

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 18/05/2001 om
15 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. (46668)

Multigas Defillet, naamloze vennootschap,

Industriepark 35A, 3300 Tienen

H.R. Leuven 71963 — BTW 434.312.451

Jaarvergadering op 19 mei 2001 te 17 uur, ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting, ontslag
en benoeming bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar de statu-
ten. (46669)

Navano, naamloze vennootschap,

Waregemstraat 200, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 86457 — BTW 412.668.979

Gewone jaarvergadering der aandeelhouders op 19/05/2001 om
15 uur op de maatschappelijke zetel. DAGORDE : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening en de resulta-
tenrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resul-
taat. 4. Kwijting te geven aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoe-
mingen. (46670)

Never, naamloze vennootschap,

Blakmeers 27A, 1790 Hekelgem

H.R. Brussel 774

Jaarvergadering op 19/05/2001 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. (46671)
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New Look Organisation, société anonyme,
à 4671 Blégny

R.C. Liège 168072 — T.V.A. 437.017.761

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra 18/05/2001 à 18 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. Nominations statutaires. 6. Divers.

Se conformer aux statuts. (46672)

Nobeco, naamloze vennootschap,
Maartenhoek 2A, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 68540 — BTW 431.794.708

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 21/05/2001 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.
(46673) De raad van bestuur.

Norbert Impens, naamloze vennootschap,
Magerstraat 24, 9070 Destelbergen (Heusden)

H.R. Gent 184143 — BTW 460.008.840

Jaarvergadering op 19/05/2001 te 11 uur, ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (46674)

Office Plus, naamloze vennootschap,
Meeënweg 12, 3600 Genk

H.R. Tongeren 76076 — BTW 428.782.857

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 12.00 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. (46675)

Omnilo, naamloze vennootschap,
Wortegemstraat 24, 9771 Kruishoutem

H.R. Oudenaarde 36138 — BTW 444.957.608

Gewone jaarvergadering der aandeelhouders op 18/05/2001 om
11 uur op de maatschappelijke zetel te 9771 Kruishoutem, Wortegem-
straat 24. DAGORDE : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeu-
ring van de jaarrekening en de resultatenrekening afgesloten per
31/12/2000.3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te geven aan
de bestuurders. (46676)

Optiek Jo Deferme, naamloze vennootschap,
Pastorijstraat 4, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Hasselt 89256 — BTW 454.281.880

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 21/05/2001 om 10.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting-
verlening aan bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(46677) De raad van bestuur.

Ortwin, naamloze vennootschap,

Trapstraat 38, 9620 Zottegem

H.R. Oudenaarde 28043 — BTW 425.156.839

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/05/2001 om 17 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 aan bestuur-
ders. 5. Ontslagen en benoemingen; 6. Varia. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statu-
ten. (46678)

Outisign, naamloze vennootschap,

Picardstraat 130, 1080 Brussel-8

H.R. Brussel 588110 — BTW 426.698.446

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46679)

P. & P. Motors, naamloze vennootschap,

Mannenberg 11, 3271 Scherpenheuvel

H.R. Leuven 73343 — BTW 436.058.550

Jaarvergadering op 23/05/2001 te 18 uur ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (46680)

Palio, naamloze vennootschap,

Laatste Oortje 19, 8550 Zwevegem

H.R. Kortrijk 134683 — BTW 438.544.423

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 19.00 uur, op de zetel. AGENDA :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3.Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(46681) De raad van bestuur.

Paneltim, naamloze vennootschap,

Klerkenstraat 170b, 8920 Langemark

H.R. Ieper 31855 — BTW 435.453.982

Algemene vergadering in zetel van de vennootschap op vrijdag
18/05/2001 om 16 uur. — Agenda : Jaarverslag; Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000; Statutaire kwijting; Diverse.
Zich schikken naar de statutaire bepalingen. (46682)

Pas, naamloze vennootschap,

Kasteelstraat 47, 1840 Londerzeel

H.R. Brussel 558413 — BTW 447.413.983

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46683)
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Patrimo, naamloze vennootschap,
Dompel 19, 2200 Herentals

H.R. Turnhout 73525 — BTW 404.726.362

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
18/05/2001 om 14.00 uur ten kantore van notaris Walter Vanhencxt-
hoven te Herentals, Collegestraat 22.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering 1. Kapitaal-
verhoging ten belope van 1.251.074 BEF zodat het kapitaal gebracht
wordt van 1.250.000 BEF op 2.501.074 BEF zonder nieuwe inbrengen en
zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal
van een bedrag van 1.251.074 BEF dat zal worden afgenomen van de
beschikbare reserves zoals die vermeld staan in de balans afgesloten op
30 juni 2000 en goedgekeurd op 8 december 2000. 2. Vaststelling dat de
kapitaalverhoging verwezenlijkt is. 3. Omzetting kapitaal in euro.
4. Wijziging van artikel vijf, eerste zin, van de statuten om het in
overeenstemming te brengen met de voorgaande agendapunten.
5. Statutenwijzigingen om ze aan te passen aan de wijzigingen van de
vroegere vennootschappenwet en aan het huidig wetboek van vennoot-
schappen.
(46684) De raad van bestuur.

Paul Keuleers, naamloze vennootschap,
Berlaarbaan 98, 2820 Bonheiden

H.R. Mechelen 43629 — H.R. Antwerpen 179946 — BTW 406.443.955

Jaarvergadering op 22/05/2001 ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. (46685)

Pegibe, naamloze vennootschap,
rue Saint-Mortier 35, 7890 Ellezelles

R.C. Tournai 57351 — T.V.A. 421.518.844

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 21/05/2001 à 11 heures.
ORDRE DU JOUR : 1. Discussion et approbation des comptes annuels
arrêtés au 31/12/2000. 2. Décharge aux administrateurs. 3. Démission
et nomination d’administrateurs. 4. Emoluments. 5. Démission et
nomination d’administrateurs. Se conformer aux statuts. (46686)

Peltri Beheer en Distributie, naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 90, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 84950 — BTW 450.521.844

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
16/05/2001 om 15.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de bestuurders en van de commissaris. 2. Goedkeuring
der jaarrekening; 3. Bestemming resultaat; 4. Ontlasting aan bestuur-
ders en aan de commissaris; 5. Statutaire benoemingen. (46687)

Perlink, naamloze vennootschap,
Langestraat 5, 1790 Affligem

H.R. Aalst 66842 — BTW 446.045.194

De jaarvergadering zal worden gehouden op de zetel van de
vennootschap op 19/05/2001 te 10 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de raad van
bestuur. (46688)

Phoenix Carpets, naamloze vennootschap,
Vlamingstraat 12, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk 51354 — BTW 405.576.497

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 10 uur, ten zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Lezing jaarverslag. 2. Lezing verslag
commissaris-revisor. 3. Bespreking jaarrekening op 31/12/2000.
4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kwijting bestuurders en commissaris-
revisor; 6. Benoemingen. 7. Bezoldigingen. 8. Allerlei. De aandeelhou-
ders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (46689)

Pivera, naamloze vennootschap,
Vaartlaan 9, 9800 Deinze

H.R. Gent 197148 — BTW 465.587.231

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
19/05/2001 om 11 uur met volgende dagorde : 1. Lezing van de jaar-
rekening op 31/12/2000. 2. Goedkeuring van deze jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Verscheidene. (46690)

Pools, naamloze vennootschap,
M. Van Rolleghemstraat 56, 1090 Jette

H.R. Brussel 416827 — BTW 419.017.531

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
21/05/2001 om 17.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen. 4. Omzetting van het kapitaal naar euro na eventuele
voorafgaande kapitaalverhoging - aanpassing statuten. 5. Allerlei.
(46691) De raad van bestuur.

Pro Consult, naamloze vennootschap,
Belgiëlaan 48, 1800 Vilvoorde

H.R. Brussel 583534 — BTW 445.816.057

Gewone algemene vergadering op 18/05/2001 om 20 uur, op de
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. Rondvraag. Daarop volgt
een bijzondere algemene vergadering met als agenda : 1.Bespreking
ontslag afgevaardigde bestuurder. 2. Aanstelling nieuwe afgevaardigde
bestuurder. 3. Toespraak van de hoofdaandeelhouder Asia South
America Invest ltd. 4. Bespreking verplaatsing maatschappelijke
zetel. (46692)

Pro Vision, naamloze vennootschap,
Noorderlaan 106, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 121361 — BTW 440.588.252

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 10u., ten maatschappelijke zetel.
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Bespreking jaarrekening op
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich naar de statuten gedragen. (46693)

Prodema, naamloze vennootschap,
Statiestraat 11/1, 2400 Mol

H.R. Turnhout 48 — BTW 430.112.648

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. Decharge te
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verlenen aan de bestuurders. 5. Omvorming Maatschappelijk Kapitaal
in euro. 6. Aanpassing statuten aan de wet van 7 mei 1999 (Wetboek
van Vennootschappen). 7. Rondvraag. (46694)

Pullaar, naamloze vennootschap,

Gijsbrecht van Deurnelaan 22, 2100 Deurne

H.R. Antwerpen 287753 — NN 446.217.519

Jaarvergadering op vrijdag 18/05/2001 om 11 :00 ten maatschappe-
lijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goed-
keuring van de jaarrekening per 31/12/2000; 3. Bestemming van het
resultaat; 4. Kwijting aan de bestuurders; 5. Omvorming van het
kapitaal in euro; 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46695)

Rabotage et Séchage du Bois - R.S.B., société anonyme,

chaussée de Liège 160b, 6900 Marche-en-Famenne

R.C. Marche-en-Famenne 19410 — T.V.A. 459.542.745

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 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. (46696)

Ramast, naamloze vennootschap,

Perksesteenweg 33, 1910 Kampenhout

H.R. Brussel 446323 — BTW 423.259.302

Oproeping voor de jaarvergadering op 18/05/2001 om 18 uur, op de
zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag 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. Zich gedragen naar de statuten. (46697)

Naamloze Vennootschap Ravenshout,

Industrieweg 45-47, 3980 Tessenderlo

H.R. Hasselt 92721 — BTW 458.078.540

Bijeenroeping buitengewone algemene vergadering

Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de buitenge-
wone algemene vergadering dd 27/04/2001 worden de aandeelhou-
ders verzocht een tweede algemene vergadering bij te wonen die
plaatsvindt op vrijdag 18/05/2001 om 10u30 op het kantoor van notaris
Michaël Janssen, te Korbeek-Lo (Bierbeek) om over de volgende agenda
te beraadslagen :

A. Verandering van de uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal
van Belgische Frank naar euro en vaststelling van de nieuwe uitdruk-
king. Aanpassing der statuten.

B. Opheffing van de verwijzingen naar de artikelen van de oude
Vennootschappenwet in de statutaire bepalingen die dergelijke verwij-
zing inhouden.

C. Diverse kleine aanpassingen aan de statuten.

D. Wijziging van artikel 20 der statuten betreffende de vertegenwoor-
diging van de vennootschap.

E. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

F. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
genomen beslissingen. (46698)

RDW, naamloze vennootschap,
Oude Leeuwenrui 31, 2000 Antwerpen

H.R. Antwerpen 293687 — BTW 448.770.104

Algemene vergadering op 17/05/2001 om 19.30 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. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten. (46699)

Rekkelinge, naamloze vennootschap,
Hoge Steenakker 5, bus 10, 9070 Heusden (Destelbergen)

H.R. Gent 172126 — NN 451.648.430

Jaarvergadering op 19/05/2001 te 10 uur ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (46700)

Renson, naamloze vennootschap,
Kalkhoevestraat 45, 8790 Waregem

H.R. Kortrijk 128231 — BTW 448.673.203

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 11 uur op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Lezing jaarverslag. 2. Lezing verslag
commissaris-revisor. 3. Bespreking jaarrekening per 30/12/2000.
4. Goedkeuring jaarrekening. 5. Kwijting bestuurders en commissaris-
revisor. 6. Ontslag en benoeming bestuurders. 7. Bezoldigingen.
8. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten. (46701)

Renter, naamloze vennootschap,
Burchthof 10, 8580 Avelgem

H.R. Kortrijk 129143 — BTW 449.662.801

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal worden gehouden op 19/05/2001 om 11 uur,
ten zetel van de vennootschap. AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring
van voornoemde stukken. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Bestem-
ming resultaat. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht om tot
de vergadering toegelaten te worden, zich te schikken naar de statuten.

(46702)

Reso, naamloze vennootschap,
Holstraat 5, 9771 Nokere

H.R. Oudenaarde 32831 — NN 429.275.775

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 12 uur op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Bespreking jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders.
4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Bezoldigingen. 6. Rondvraag.
Gelieve zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46703)

Reusens Bouwwerken, naamloze vennootschap,
Lucien Hendrickxlei 1, 2150 Borsbeek

H.R. Antwerpen 218360 — BTW 419.653.276

Jaarvergadering op de zetel op 19/05/2001 om 20.00 uur. —
Dagorde : Jaarverslag raad van bestuur; Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 en bestemming resultaat; Kwijting bestuurders; Ontslagen
en benoemingen; Verplaatsing zetel; Rondvraag. Zich richten naar de
statuten. (46704)
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Richet Bouw en Marmi Import, naamloze vennootschap,
Kemmelstraat 30, 8956 Heuvelland (Kemmel)

H.R. Ieper 27834 — BTW 420.186.677

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvor-
ming kapitaal in euro. Varia. Zich schikken naar de statuten. (46705)

Roger Sagaert, naamloze vennootschap,
Dronckaertstraat 400, 8930 Lauwe

H.R. Kortrijk 125619 — BTW 446.056.478

Jaarvergadering op 21/05/2001 om 10 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(46706) De raad van bestuur.

Rondvaarten De Meulemeester, naamloze vennootschap,
Wollestraat 34, 8000 Brugge

H.R. Brugge 86884 — BTW 461.040.406

Jaarvergadering op 21/05/2001 om 11.00 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 2. Resultaatsaanwending;
3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Ontslagen en benoemingen;
5. Diverse.
(46707) De raad van bestuur.

Rorijo, naamloze vennootschap,
Uitkijkweg 15, 8670 Oostduinkerke

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
19/05/2001 om 10 uur ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Lezing
van het jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Bespreking en goed-
keuring van de jaarrekening per 31/12/2000 ; 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.

(46708)

Rotexco, naamloze vennootschap,
Honzebrouckstraat 7, 8800 Roeselare

H.R. Kortrijk 120734 — BTW 439.931.226

De jaarvergadering komt samen op vrijdag 18/05/2001, om 19 uur,
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met volgende
agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur over de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Toewijzing van het resultaat van het boekjaar. 4. Kwij-
ting aan de Raad van de Bestuur. 5. Varia. Zich richten naar de
statuten. (46709)

Sagreljo, naamloze vennootschap,
Passendalestraat 221, 8980 Zonnebeke (Passendale)

De jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag
19/05/2001 om 14 uur, op het adres van de vennootschap. AGENDA :
1. Lezing van het jaarverslag 2. Bespreking van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/2000 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders 5. Diverse Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, zich schikken naar de statuten. (46710)

Sancolux, naamloze vennootschap,
Galgestraat 157, 9700 Oudenaarde

H.R. Oudenaarde 14807

De aandeelhouders worden verzocht de statutaire algemene verga-
dering bij te wonen, die zal plaats hebben op dinsdag 22/05/2001 te
9 uur, Galgestraat 157 te Oudenaarde. AGENDA : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Verslag van de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar 2000. 4. Bestemming van het resul-
taat. 5. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. 6. Ontslag en
benoeming gedelegeerd bestuurder. 7. Ontslag en benoeming bestuur-
ders. 8. Herbenoeming commissaris-revisor. 9. Omvorming kapitaal in
euro. 10. Rondvraag. Om tot de vergadering toegelaten te worden
dienen de aandeelhouders hun aandelen te deponeren ten minste vijf
volle kalenderdagen vóór de algemene vergadering op de maatschap-
pelijke zetel. (46711)

Sanicentral H. Nicque, naamloze vennootschap,
Bekelstraat 103, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 37046 — BTW 419.102.752

De aandeelhouders worden uitgenodigd de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden in het kantoor van
notaris Dirk SMET te Sint Gillis Waas, Kerkstraat 65, op
21/05/2001 om 15.00 uur met de volgende agenda : 1. Aanpassing van
de artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de vennoot-
schap. 2. Een kapitaalverhoging met 1.251.074 BEF, om het kapitaal te
brengen op 2.501.074 BEF, door inlijving van beschikbare reserves,
zonder creatie van nieuwe aandelen en afschaffing van de nominale
waarde. 3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverho-
ging. 4. Uitdrukking van het kapitaal in euro zodat het 62.000 EUR zal
bedragen. 5.Aanpassing van de de 1ste zin van art. 5 van de statuten
aan de genomen besluiten. 63. Uitbreiding van art. 9 van de statuten
met uitgifte van warrants. 7. Aanpassing van art. 10 en 12 m.b.t. het
aantal leden en de besluitvorming binnen de raad van bestuur, alsook
inlassing van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming. 8. In fine
van de statuten inlassing van een nieuw artikel m.b.t. de verwijzing
naar de wet. 9. Schrapping in de statuten van de verwijzing naar
wetsartikelen uit de Vennootschappenwet of verwijzing naar de
Vennootschappenwet of samengeschakelde wetten op de vennoot-
schappen. 10. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van
de genomen besluiten. 11. Machtiging aan de notaris tot coördinatie en
hernummering van de statuten. 12. Aanduiding van één of meer
bijzondere gemachtigden. De aandeelhouders worden tevens uitgeno-
digd tot de jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op
21/05/2001 om 18 uur, met volgende agenda : 1. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Bestemming resultaat.
3. Kwijting bestuurders. Zich gedragen naar de statuten.
(46712) De raad van bestuur.

Savelkoul Beheer, naamloze vennootschap,
Industrieterrein Kanaal Noord 41, 3960 Bree

H.R. Tongeren 72417

Jaarvergadering op 18/05/2001 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.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46713)

Seber, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 86, 3290 Diest

H.R. Leuven 68868

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 18/05/2001, om
17 uur, op maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag bestuurder.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46714)
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Secon, naamloze vennootschap,
Kleine Markt 19A, 2200 Herentals

H.R. Tunrhout 79740 — BTW 450.225.220

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene verga-
dering bij te wonen die zal gehouden worden op vrijdag 18/05/2001 te
15 uur ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Bespre-
king van de jaarrekening. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten op 31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kapitaals-
verhoging. 6. Diverse. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
de statuten. (46715)

Serimco, naamloze vennootschap,
Proefhoevestraat 3a, 9090 Gontrode

H.R. Gent 167452 — BTW 448.807.617

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 10 uur, ten maatschappe-
lijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 30/11/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Omzetting kapitaal n.a.v. euro. 6. Diversen. Zich
schikken naar de statuten. (46716)

Serrenbouw Decoutere, naamloze vennootschap,
Ysselbosstraat 9, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 90360 — BTW 415.179.202

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 18 uur. AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris. 2. Goed-
keuring jaarrekeningen. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders en commissaris. 5. Benoemingen. 6. Rond-
vraag. (46717)

Société immobilière de Gestion européenne,
en abrégé : ″S.I.G.E.″, société anonyme,

rue de l’Aurore 1A, à 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 418359

Assemblée générale annuelle du 18/05/2001 à 17 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’adminis-
tration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affec-
tation à donner aux résultats sociaux. 4. Décharge aux administra-
teurs. (46718)

Slachthuis Eisden, naamloze vennootschap,
Vredestraat 36, 3630 Maasmechelen

H.R. Tongeren 78391 — BTW 453.438.079

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 18/05/2001 te 17 uur op de maat-
schappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Omvor-
ming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (46719)

Sociaal Adviesbureau Peumans,
afgekort : ″S.A.P.″, naamloze vennootschap,

Henry Fordlaan 47, 3600 Genk

H.R. Tongeren 60182 — BTW 428.500.171

De jaarvergadering zal gehouden worden op 18/05/2001, om
18.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Toepassing art. 633 van

de vennootschappenwet. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslagen
en benoemingen. 5. Bezoldigingen.
(46720) De raad van bestuur.

Sodemam, société anonyme,
avenue de Spa 81, 4802 Verviers

R.C. Verviers 63408

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 18/05/2001 à 18.00 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. 3. Affectation du résultat au 31/12/2000. 4. Décharge à donner
aux administrateurs. 5. Divers. (46721)

Sofrat, société anonyme,
allée Saint-Hubert 8, 6280 Loverval

R.C. Charleroi 140996

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 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. (46722)

Spriver, société civile sous forme de société anonyme,
rue Henri Duchâtel 2, 7700 Mouscron

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Tournai, n° 167

NN 441.036.333

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 19/05/2001 à 11 heures, au siège social, avec l’ordre du
jour suivant : 1. Lecture des comptes annuels établis au 31/12/2000.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Décharge à donner aux
administrateurs. 4. Affectation du résultat. 5. Nominations statutaires.
Le conseil d’administration. (46723)

″Stefana″, naamloze vennootschap,
Waversesteenweg 133, 1560 Hoeilaart

H.R. Brussel 633410 — BTW 457.592.649

De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen
om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering die
gehouden zal worden ten overstaan van en op het kantoor van notaris
Eric SPRUYT (″Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt & van der Vorst,
Geassocieerde Notarissen″) te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11 op
maandag 18/05/2001 om negen uur. AGENDA : 1. Lezing van het
jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afge-
sloten per eenendertig december tweeduizend. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Kapitaalverhoging met één
miljoen tweehonderd éénenvijftig duizend vierenzeventig (1.251.074,-)
frank, om het kapitaal van één miljoen tweehonderd vijftig duizend
(1.250.000,-) frank te verhogen tot twee miljoen vijfhonderd en één
duizend vierenzeventig (2.501.074,-) frank. De kapitaalverhoging zal
verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de
uitgifte van duizend tweehonderd vijftig (1250) kapitaalaandelen van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata
temporis vanaf de inschrijving. 6. Te nemen beslissing met betrekking
tot het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen. 7. Inschrijving op de kapitaalverho-
ging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen. 8. Vaststelling dat
de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 9. Aanneming van de euro als
uitdrukkingsmunt voor het maatschappelijk kapitaal en omzetting van
het maatschappelijk kapitaal van Belgische frank in euro. 10. Aanne-
ming van een nieuwe van statuten, teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de voorgaande beslissingen en het nieuwe Wetboek van
vennootschappen. 11. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoe-
ring de te nemen beslissingen aangaande de voormelde agendapunten.
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12. Volmacht voor de handelsregisterformaliteiten. 13. Varia. Om deel
te nemen aan de vergadering en aan de stemming worden de aandeel-
houders verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 20
van de statuten, alsmede naar het Wetboek van Vennootschappen.
(46724) De raad van bestuur.

Stesa, naamloze vennootschap,

Prinsenmeers 8, 9200 Dendermonde

H.R. Dendermonde 55167

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 21/05/2001. —
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rond-
vraag. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Bevestiging en benoeming
bestuurders. Zich schikken naar de statuten. (46725)

T-Immo, naamloze vennootschap,

Schoonhovenbos 12, te 3200 Aarschot

H.R. Leuven 55434

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 21/05/2001 om 20 uur, ten 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 aandeel-
houders worden verzocht zich te houden aan de statuten. (46726)

T.D.M., naamloze vennootschap,

Lolliestraat 6, te 8890 Moorslede

H.R. Ieper 23112 — BTW 405.554.723

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 19/05/2001 om 15 uur. AGENDA : 1. Bespre-
king en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Benoemingen.
(46727) De raad van bestuur.

T.H.M., société anonyme,

Pré Mack 820, 4910 La Reid

R.C. Verviers 60613 — T.V.A. 437.537.306

Assemblée générale ordinaire le 18/05/2001 à 17 h. au siège social.

Ordre du jour :

1. Approbation du report et de la nouvelle date de l’assemblée
générale. 2. Rapport de gestion du conseil d’administration. 3. Appro-
bation des comptes annuels. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Affectation du résultat. 6. Conversion du capital en euro.
7. Divers. (46728)

Target Trading Company, naamloze vennootschap,

Broekstraat 13, 2110 Wijnegem

H.R. Antwerpen 276773 — BTW 440.566.971

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 23/05/2001 te 11 uur. DAGORDE : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuur-
ders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Omvorming kapitaal in
euro. (46729)

Techni Tools, naamloze vennootschap,
steenweg op Mol 41-43, 2300 Turnhout

H.R. Turnhout 59678 — BTW 433.863.578

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
19/05/2001 te 17 uur. AGENDA : 1. Goedkeuring der jaarrekening per
31/12/2000. 2. Aanwending van het resultaat; 3. Kwijting aan bestuur-
ders; 4. Omvorming kapitaal in euro. 5. Rondvraag. Om toegelaten te
worden tot de vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf
dagen voor de bijeenkomst. (46730)

Ter Stede, naamloze vennootschap,
Rijke Klarenstraat 12, 8900 Ieper

H.R. Ieper 35335 — BTW 452.641.194

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 19/05/2001 te 10 uur
op de zetel van de vennootschap. AGENDA : 1. Beraadslagingen art. 60
Ven. Wet. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 4. Bestemming van het resul-
taat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Omzetting kapitaal in euro /
Aanpassing aan Wetboek van Vennootschappen. 7. Rondvraag. Om tot
de vergadering te worden toegelaten, dienen de aandeelhouders hun
effecten te deponeren op de zetel van de vennootschap, minstens
vijf volle dagen voor de vergadering. (46731)

The Belgian Citadel, naamloze vennootschap,
Kennedylaan 7, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 121641

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden ten maat-
schappelijke zetel, op 18/05/2001 om 11 uur. — Dagorde : 1. Jaarver-
slag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Bestemming resultaat. 5. Benoemingen - Ontslagen.
6. Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de
statuten. (46732)

Thema Vision Group, société anonyme,
rue Berthelot 135B, 1190 Bruxelles

R.C. Bruxelles 629450 — T.V.A. 464.111.445

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
CONVOCATION

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 17/05/2001 à 10 heures, au siège social de la société, rue
Berthelot 135 à 1190 Bruxelles ORDRE DU JOUR : 1. Rapport de gestion
du conseil d’administration et du rapport des commissaires-réviseurs.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31/12/2000. Proposi-
tion de décision : approbation des comptes annuels. 3. Décision
concernant les résultats de l’exercice social. Proposition de décision :
report du résultat. 4. En application de l’article 633 du Code des
Sociétés, approbation du rapport spécial du conseil d’administration.
Proposition de décision : poursuite des activités. 5. Décharge aux
administrateurs et aux commissaires-réviseurs. Proposition de déci-
sion : accorder décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur
mandat durant l’exercice social clôturé au 31/12/2000; accorder
décharge aux commissaires-réviseurs. 6. Confirmation de la nomina-
tion d’un administrateur. Proposition de décision : nomination défini-
tive de Monsieur Laurent Van Assche en qualité d’administrateur en
remplacement de M. Serge Fabre. Son mandat viendra à échéance à
l’issue de l’assemblée annuelle qui approuvera les comptes de l’exercice
social se clôturant le 31 décembre 2004. 7. Questions des actionnaires
aux administrateurs et/ou aux commissaires-réviseurs conformément
à l’article 540 du Code des Sociétés. Les actionnaires doivent se
conformer aux dispositions statutaires. Le conseil d’administration.

(46733)
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Tuinarchitectuur De Ruyver,
commanditaire vennootschap op aandelen,

Sint-Ermelindisstraat 13, 3360 Bierbeek

H.R. Leuven 83252 — BTW 448.569.372

Algemene vergadering ten maatschappelijke zetel, op
21/05/2001 om 14 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag en verslag van de
zaakvoerder. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de zaakvoerder. 5. Benoeming van de
zaakvoerder. (46734)

Unilin Holding, naamloze vennootschap,
Schaapdreef 36, 8710 Ooigem

H.R. Kortrijk 67093 — BTW 405.447.726

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 25/05/2001 om 16 uur in de vergaderzaal van
GOED TE LEYBERGHE, Ooigemstraat 7, 8710 Wielsbeke. — Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur over de verrichtingen van het
boekjaar 31.12.1999 - 30.12.2000. 2. Controleverslagen van de commis-
saris over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per
30/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
30/12/2000. 4. Bestemming te geven aan het resultaat per 30/12/2000.
5. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening per 30/12/2000.
6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en commissaris voor de
uitoefening van hun mandaat in het verlopen boekjaar. 7. Benoeming
commissaris. Voorwaarde tot deelneming aan de vergadering : zich
schikken naar artikel 20 van de statuten. (46735)

V. Barsamian Diamants, naamloze vennootschap,
Pelikaansstraat 62, 2018 Antwerpen

H.R. Antwerpen 152593 — BTW 404.932.537

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden op 23/05/2001 ten maatschappelijke zetel om
18 uur. 1. Jaarverslag raad van bestuur en commissaris. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting, bestuurders en commissaris.
4. Benoeming bestuurders. 5 Rondvraag. (46736)

V.D., naamloze vennootschap,
Opwijksesteenweg 12, 9310 Aalst (Moorsel)

H.R. Aalst 47076 — BTW 415.571.259

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 10 uur op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Lezing van het jaarverslag. 2. Bespreking
van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Bezoldigingen. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de statu-
ten. (46737)

V.P., naamloze vennootschap,
Kloosterstraat 22, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 57257

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
doorgaat op 21/05/2001 om 15 uur in de zetel van de vennootschap,
met volgende agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bestemming van het resultaat; 3. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders; 4. Omvorming kapitaal in euro. 5. Allerlei. Neerleg-
ging aandelen : vijf dagen vóór de algemene vergadering ten maat-
schappelijke zetel. (46738)

Valdamco, commanditaire vennootschap op aandelen,
Smokkelpotstraat 62, 8510 Marke

H.R. Kortrijk 125300 — BTW 445.439.836

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 te 11 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de Zaakvoerders. 2. Onderzoek en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000 en toewijzing van het
resultaat. 3. Kwijting aan Zaakvoerders. 4. 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.
(46739) De Zaakvoerders.

Vamac, naamloze vennootschap,
Demerstraat 7, 3590 Diepenbeek

H.R. Hasselt 73045 — BTW 437.385.866

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergade-
ring die zal gehouden worden op 18/05/2001 om 17.00 uur, op de zetel
van de vennootschap, 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. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. (46740)

Van Baekel-Wouters & zonen, naamloze vennootschap,
Bevrijdingslaan 49, 2450 Meerhout

H.R. Turnhout 63198 — BTW 437.948.763

Algemene vergadering : dinsdag 22/05/2001, om 14 uur, ten zetel
van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaattoewijzing. 3. Kwij-
ting aan de bestuurders. 4. Vernieuwing van de raad van bestuur. Na
de algemene vergadering zal de nieuwe raad van bestuur vergaderen
om een voorzitter en afgevaardigde bestuurder te benoemen. (46741)

Van Der Perre, naamloze vennootschap,
Ninoofsesteenweg 1107, 1703 Schepdaal

H.R. Brussel 515528

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 19/05/2001 ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 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. Omvorming kapitaal
in euro. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. (46742)

Van Hulst, naamloze vennootschap,
Tervurenlaan 13a/2, 1040 Brussel-4

H.R. Brussel 645409 — BTW 459.448.715

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 14.00 u., ten 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. De aandeelhouders
dienen zich te richten naar de statuten. (46743)

Van Robays Verzekeringskantoor, naamloze vennootschap,
Moerbeekstraat 79, 9870 Zulte

H.R. Gent 131341 — BTW 422.300.980

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
zaterdag 19/05/2001 om 15 uur. AGENDA : 1. verslag van de raad van
bestuur; 2. goedkeuring jaarrekening; 3. aanwending resultaten; 4. kwij-
ting aan bestuurders; 5. rondvraag. (46744)
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Van Ryswyck, naamloze vennootschap,
Pools Pad 4, 8300 Knokke-Heist

H.R. Brugge 77654

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel, op 19 mei 2001 om
18 uur. AGENDA : 1. Verslag raad van Bestuur ingevolge
art. 523 Venn.Wet; 2. Verslag raad van bestuur; 3. Goedkeuring jaar-
rekening en resultaatsbestemming; 4. Kwijting bestuurders;
5. Ontslagen en benoemingen; 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten. KEY :(323776-150203) (46745)

Vandenbunder, naamloze vennootschap,
Yzerlaan 54, 8600 Diksmuide

H.R. Veurne 38312 — BTW 467.567.813

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. (46746)

Vanderhouver, société anonyme,
quai des Tanneries 18, 1300 Wavre

R.C. Nivelles 33718

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18/05/2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Rémunération des administrateurs. 6. Conversion du capital en
euro. (46747)

Vandeweege, naamloze vennootschap,
Begoniastraat 7, 9810 Eke (Nazareth)

H.R. Gent 108335 — BTW 408.053.660

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 19/05/2001 te 10 uur,
ten 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. Varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statu-
ten. (46748)

Vandyleir, naamloze vennootschap,
Schotensteenweg 163, 2960 Brecht

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,

Antwerpen, nr. 1926
BTW 458.971.435

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 14.00 u., ten 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. (46749)

Vanlef, naamloze vennootschap,
Smokkelpotstraat 71, 8560 Wevelgem

H.R. Kortrijk — BTW 406.998.538

Jaarvergadering op 19/05/2001 om 10 uur in het kantoor Vandela-
notte, gelegen te 8560 Wevelgem, Lauwestraat 166. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 2. Resultaatsaanwending;
3. Kwijting aan de 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.
(46750) De raad van bestuur.

Vanparijs, naamloze vennootschap,
Holsbeeksesteenweg 283, 3010 Kessel-Lo

H.R. Leuven 67234 — BTW 428.745.344

Jaarvergadering op 21/05/2001 om 10 uur ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening. 3. Goed-
keuring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel ontslag,
kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders. 6. Kapitaalverhoging
(afronding). 7. Omzetting maatschappelijk kapitaal in euro. 8. Schrap-
ping nominale waarde aandelen. 9. Varia. Zich richten naar de statuten.
Namens raad van bestuur. (46751)

Vastgoedadvies, naamloze vennootschap,
Albrechtlaan 21, 9300 Aalst

H.R. Aalst 35945 — BTW 444.345.815

Jaarvergadering op 18/05/2001 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaar-
rekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuur-
ders. 5. Beslissing kapitaalsvermindering. 6. Benoeming bestuurders en
afgevaardigd bestuurder. 7. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (46752)

Immo V.B., naamloze vennootschap,
Gentsestraat 20, bus 313, 8500 Kortrijk

H.R. Kortrijk 115628

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 9 uur ten 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. (46753)

VDB Parts, naamloze vennootschap,
Industriepark Noord 24, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 543 — BTW 418.812.049

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 19/05/2001 om 15.00 uur
op de maatschappelijke zetel enerzijds en tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
22 mei 2001 om 15.00 uur ten kantore van notaris Patrice Bohyn te
Haasdonk, Perstraat 65, anderzijds.

Agenda van de jaarvergadering :

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Bestemming
van het resultaat. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Statu-
taire benoemingen. 5. Rondvraag.

Agenda van de buitengewone algemene vergadering :

1. Omzetting van het kapitaal in euro. 2. Verhoging van het kapitaal
ten bedrage van 631,94 euro door incorporatie van beschikbare reserves
om het te brengen van 74.368,06 euro op 75.000 euro, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 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 tot wijziging van de wetten op de handelsven-
nootschappen en de wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van
vennootschappen. 4. Machtiging aan de raad van bestuur tot coördi-
natie van de statuten.
(46754) De raad van bestuur.
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VDR Groep, naamloze vennootschap,
Koningstraat 15, 8800 Rumbeke

H.R. Kortrijk 93579 — BTW 417.448.210

Jaarvergadering op 18/05/2001 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.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (46755)

Verdes, naamloze vennootschap,
Sint-Blasiusstraat 55, 8800 Rumbeke

H.R. Kortrijk 120498 — BTW 439.616.965

Oproeping gewone algemene jaarvergadering op 19/05/2001 om
15 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000.3. Kwijting aan de raad van bestuur. 4. Herbenoeming
bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (46756)

Verimmo, naamloze vennootschap,
Werviksestraat 10, 8890 Moorslede

H.R. Ieper 36237 — NN 456.564.053

De jaarvergadering komt samen op vrijdag 18/05/2001, om 18 uur,
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met volgende
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur over de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000; 3. Toewijzing van het resultaat van het boekjaar. 4. Kwij-
ting aan de raad van bestuur. 5. Varia. Zich richten naar de statu-
ten. (46757)

Drainage Pattyn, naamloze vennootschap,
Handzameplein 11, 8610 Handzame

H.R. Oostende 42229 — BTW 430.431.659

Jaarvergadering op 19 mei 2001 om 14 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun vergoeding.
4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(46758) De raad van bestuur.

Vertommen I.D., naamloze vennootschap,
August Nobelstraat 13, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Sint-Niklaas 58908

Jaarvergadering op 23/05/2001 te 10 uur ten zetel van de vennoot-
schap. AGENDA : 1. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000. 2. Goed-
keuring jaarrekening. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Bezoldigingen.
5. Omzetting kapitaal in euro (artikel 47). Zich schikken naar de
statuten. (46759)

Vervaeck, naamloze vennootschap,
Houtstraat 14, 9870 Zulte (Olsene)

H.R. Gent 154048 — BTW 437.012.615

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 14 uur ten maatschappelijke zetel. Dagorde : 1. Beslis-
singen in het kader van art.60. 2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Lezing en bespreking van de jaar-en resultatenrekening per
31/12/2000. 4. Goedkeuring van de jaarrekening. 5. Kwijting aan de
bestuurders 6. Bevestiging en bestemming van het resultaat. 7. Rond-
vraag. (46760)

Verzekeringen Meekers & C˚, naamloze vennootschap,

Torenveldstraat 27, 3580 Beringen

H.R. Hasselt 74425 — BTW 437.345.482

Jaarvergadering op 21/05/2001, ten 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. (46761)

Viarum, naamloze vennootschap,

Sint-Streuvelsstraat 3, 8800 Rumbeke

H.R. Kortrijk 120499 — BTW 439.616.767

Oproeping gewone algemene vergadering op 19/05/2001 om 14 uur.
AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000.3. Kwijting aan de raad van bestuur. 4. Herbenoeming
bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar de statuten. (46762)

Voeders Ceusters, naamloze vennootschap,

Koekhoven 15, 2330 Merksplas

H.R. Turnhout 33006 — BTW 416.888.578

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 21 mei 2001 om 19 uur.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31.12.2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (46763)

Voeders Depré, naamloze vennootschap,

Vaart Noord 11, 8730 Beernem

H.R. Brugge 23381 — BTW 405.180.282

Jaarvergadering op 19/05/2001 15 uur ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslagen raad van bestuur en Commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Omvorming kapitaal
in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (46764)

″Westim″, naamloze vennootschap,

Ellestraat 75, 8550 Zwevegem

H.R. Kortrijk 124976 — NN 445.147.549

De buitengewone algemene vergadering van 18 april 2001 heeft niet
kunnen beraadslagen, gezien het vereiste quorum niet bereikt werd. De
aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de buiten-
gewone algemene vergadering die doorgaat op vrijdag 18/05/2001 om
9u30, ten kantore van notaris Dirk DECLERCQ te 8550 Zwevegem,
Avelgemstraat 48. AGENDA : 1. Beslissing om het kapitaal uit te
drukken in euro. 2. Kapitaalvermindering naar 130.000 euro door
vrijstelling pro rata van ieder aandeel tot bijstorting van een gezamen-
lijk saldo van 763,83 euro en het behoud pro rata ten laste van ieder
aandeel van een gezamenlijk vol te storten bedrag van 4.194,04 euro.
Inachtneming van artikel 613 van de vennootschappenwet. 3. Aanpas-
sing van de statuten aan de genomen besluiten alsook aan de nieuwe
Wet op de vennootschappen door het aannemen en goedkeuren van
volledig nieuwe statuten. 4. Machtiging aan de raad van bestuur tot
uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.
5. Varia. Teneinde tot de vergadering toegelaten te worden, worden de
aandeelhouders verzocht zich te schikken naar de statuten. (46765)
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White Hall, naamloze vennootschap,

Kortrijkstraat 426, 8930 Menen

H.R. Kortrijk 134493 — NN 425.704.393

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 19/05/2001 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. AGENDA :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting
aan bestuurders. 3. Bezoldigingen. (46766)

Winacha, naamloze vennootschap,

Heidestraat 44, 9170 De Klinge

H.R. Sint-Niklaas 45562 — BTW 433.350.666

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
18/05/2001 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Nazicht en goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwij-
ting aan de bestuurders. 5. Herbenoeming Raad van bestuur. 6. Allerlei.
Zich richten naar de statuten. (46767)

Winsol Group, naamloze vennootschap,

Roeselaarsestraat 542, 8870 Izegem

H.R. Kortrijk 105646 — BTW 425.770.414

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, die
zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op 18/05/2001 om
14 uur. — Agenda : 1. Melding in toepassing van art. 60 Ven. W.
2. Lezing van het jaarverslag. 3. Lezing van het verslag van de commis-
saris revisor. 4. Bespreking van de jaarrekening per 30/12/2000.
5. Goedkeuring van de jaarrekeing. 6. Kwijting aan de bestuurders en
aan de commissaris revisor 7. Bezoldigingen. 8. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten. (46768)

Wolfs, société anonyme,

rue du Bosquet 10, 1400 Nivelles

R.C. Nivelles 76352

L’Assemblée Générale de la, société anonyme, Wolfs se tiendra le
18/05/2001 à 14 heures, au siège social de la société, rue du Bosquet
n˚ 10 à 1400 Nivelles. — Ordre du jour : 1. Rapports de Gestion et du
Commissaire-Réviseur. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31/12/2000. 3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire-
réviseur. 4. Divers. Rappel aux actionnaires :

Pour être admis à l’A.G., les titres doivent être déposés 5 jours francs
avant l’A.G., c’est-à-dire le 14 mai 2001 et ce au siège social, rue du
Bosquet n˚ 10 à 1400 Nivelles. Il en va de même pour les procurations
éventuelles. (46769)

Xaphina, naamloze vennootschap,

Ter Duinenstraat 33, 8510 Kortrijk (Marke)

H.R. Kortrijk 107931

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
op zaterdag 19/05/2001 om 11 uur met volgende agenda. 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaar-
rekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Omvorming kapitaal
in euro. 6. Rondvraag. Om deel ter nemen aan de vergadering, zich
schikken naar de statuten. (46770)

Ypfinance, naamloze vennootschap,
Kemmelseweg 72, 8902 Ieper

H.R. Ieper 32359 — BTW 437.430.408

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap ″YPFINANCE″,
met zetel te 8902 Ieper (Voormezele) Kemmelseweg 72, handelsregister
te Ieper nummer 32.359 worden uitgenodigd op de buitengewone
algemene vergadering die zal doorgaan op vrijdag 18/05/2001 om
15 uur op het kantoor van notaris Stefaan Laga, Gentseheerweg 48 te
Izegem. AGENDA : 1˚ Verhoging van het kapitaal met een bedrag van
1.251.074 frank door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde,
en met behoud van het aandelenaantal en door middel van verhoging
van de fractiewaarde. 2˚ Omzetting van het kapitaal in euro. 3˚ Actu-
alisatie van de statuten, onder meer door schrappen van de vervallen
bepaling inzake toegestaan kapitaal, wijziging van de regels van
samenstelling en beraadslaging van de raad van bestuur, wijziging
dépôtclausule... 4˚ Aanneming volledig nieuwe tekst van de statuten.
5˚ Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen besluiten uit te
voeren en de statuten te coördineren. Zich schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(46771) De raad van bestuur.

Zakenkantoor Teuwen, naamloze vennootschap,
Weertersteenweg 140, 3640 Kinrooi

H.R. Tongeren 47360

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op maandag 21/05/2001 te 10 uur
ten 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. Ontslag en benoeming van de bestuurders. 6. Splitsing vennoot-
schap. 7. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de
statuten. (46772)

Zwin, naamloze vennootschap,
Wijngaard 17, 9831 Deurle

H.R. Gent 148772 — BTW 418.492.543

Jaarvergadering op 18/05/2001 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. Ontslag/benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten. (46773)

Administrations publiques
et Enseignement technique

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

PLACES VACANTES − OPENSTAANDE BETREKKINGEN

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Lede

Het O.C.M.W. van Lede gaat over tot de aanwerving van een
secretaris (m/v).

Alle verdere informatie, o.m. de algemene en bijzondere aan-
wervingsvoorwaarden, de functiebeschrijving met functieprofiel en het
examenprogramma, kan verkregen worden op de personeelsdienst van
het O.C.M.W., tel. 053-80 20 22.
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De kandidaturen, vergezeld van een kopie van het versiste diploma
en een curriculum vitae, dienen verstuurd naar de voozitter van het
O.C.M.W., de heer Roland Uyttendaele, Kasteeldreef 50, 9340 Lede, en
moeten toekomen uiterlijk op dinsdag 29 mei 2001.

Kandidaturen die niet vergezeld zijn van bovengenoemde stukken
zullen niet in aanmerking komen. (12701)

Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Overijse

Het O.C.M.W. van Overijse wenst zo snel mogelijk over te gaan tot
de aanwerving van :

1. een rusthuisdirecteur/directrice, voltijds (4e oproep) :

kandidaten voor deze functie beschikken, bij aanwerving, over een
diploma dat in aanmerking komt voor niveau 1 van de rijksbesturen
(universitair diploma);

slagen in een aanwervingsexamen.

2. een boekhouder, voltijds (3e oproep).

Voorwaarden :

houder zijn van een diploma economisch hoger onderwijs van het
korte type, afdeling boekhouden;

slagen in een aanwervingsexamen.

De functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het examen-
programma voor al deze functies kunnen verkregen worden op het
O.C.M.W., J.P. Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse.

De kandidaturen met curriculum vitae en afschrift van het diploma
worden uiterlijk op 25 mei 2001 ingediend op het O.C.M.W., J.P. Dieu-
donnéstraat 3, 3090 Overijse. (12702)

Gemeente Pittem

Bij het gemeentebestuur van Pittem is een betrekking te begeven in
vast verband van :

twee administratieve medewerkers technische dienst.

Deze administratieve medewerkers worden ingeschakeld in de
bestaande technische dienst in het gemeentehuis. Hij/zij beschikt over
een beoordelingsvermogen en kan problemen zelfstandig oplossen,
heeft goede communicatieve vaardigheden, kan in teamverband
werken en heeft kennis van de belangrijkste moderne administratieve
en kantoortechnieken.

De kandidaten moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en
houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of gelijkge-
steld. Er wordt voor de betrekking een wervingsreserve van twee jaar
aangelegd.

De sollicitatiebrieven en bijlagen dienen per aangetekend schrijven
te worden verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen,
Markt 1, te 8740 Pittem en dit uiterlijk op 25 mei 2001.

De volledige aanwervingsvoorwaarden en de invulformulieren zijn
te bekomen bij de personeelsdienst van het gemeentebestuur, Markt 1,
te 8740 Pittem, tel. 051-46 03 60. (12703)

Gemeente Wuustwezel

Aanwerving voor volgende betrekkingen bij het gemeentebestuur
van Wuustwezel :

1. een technisch assisten(e) uitleendienst (weddenschalen D1-D2-
D3), voltijds of 38 u./week;

2. twee betrekkingen van brandweerman(vrouw) (PB1-PB2-PB2bis-
PB3), voltijds;

3. een brandweerman(vrouw)-gegradueerde verpleegkundige (PB8-
PB9-PB10), voltijds.

De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving en
examenprogramma zijn te bekomen bij de personeelsdienst,
tel 03-690 46 19.

Kandidatuurstelling voor technisch beambte uitleendienst : een
eigenhandig geschreven brief vergezeld van uw curriculum vitae (geen
diploma vereist).

Kandidatuur voor brandweerman : een eigenhandig geschreven brief
vergezeld van uw curriculum vitae en kopie van diploma/getuigschrift
van lager secundair onderwijs of gelijkwaardig.

Kandidatuurstelling voor brandweerman-gegradueerde verpleeg-
kundige : een eigenhandig geschreven brief vergezeld van uw curri-
culum vitae en kopie van het diploma van gegradueerde verpleegkun-
dige.

De kandidaat dient tevens zijn ervaring bij een dienst spoedgevallen
en/of DELTA te bewijzen.

De kandidatuurstelling moet toekomen bij het college van burge-
meester en schepenen, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, uiterlijk op
vrijdag 25 mei 2001. (12705)

Gemeente Sint-Lievens-Houtem

Bij het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem is volgende
betrekking vacant : 2e oproep, stedenbouwkundig ambtenaar, statutair
(m/v), niveau B.

Alle inlichtingen en aanwervingsvoorwaarden kunnen bekomen
worden op de personeelsdienst van het gemeentebestuur van Sint-
Lievens-Houtem, tel. 053.60 72 28.

De kandidaturen dienen aangetekend verstuurd te worden aan het
college van burgemeester en schepenen, Marktplein 3, te 9520 Sint-
Lievens-Houtem, en uiterlijk toe te komen op 31 mei 2001, vergezeld
van de nodige bewijsstukken. (12706)

Gemeente Nevele

Het gemeentebestuur gaat over tot de aanwerving van :

1 voltijds geco technisch beambte voor de groendienst;

1 voltijds geco technisch beambte voor onderhoud en toezicht
gemeentezalen.

Kandidaten moeten minstens zes maanden uitkeringsgerechtigd
werkloos zijn.

Kandidaturen moeten uiterlijk op 14 mei 2001 aangetekend worden
verstuurd of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op het gemeen-
tehuis, C. Buyssestraat 15, 9850 Nevele.

Voorwaarden en inlichtingen zijn te bekomen op de personeelsdienst,
tel. 09/371 92 21. (12707)

Stad Poperinge

De stad Poperinge werft in statutair verband aan : werkcontroleur.

Doel van de functie :

U staat in voor de planning, uitvoering en opvolging van alle
infrastructuur- en onderhoudswerken. U bent tevens verantwoordelijk
voor de technische uitwerking en administratieve afhandeling van de
diverse dossiers. U zorgt voor het optimaal inzetten van de beschikbare
middelen, materiaal en personeel, teneinde een optimale uitvoering
van de opdrachten te bekomen. U geeft dagelijkse leiding aan de
ploegbazen en houdt toezicht op alle te verrichten taken en werken.

Aanwervingsvoorwaarden :

houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte
type - gegradueerde bouwkunde;

nuttige ervaring kan in aanmerking genomen worden;

slagen in een aanwervingsexamen.
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Kandidaturen :

Uw sollicitatiebrief samen met uw uitgebreid curriculum vitae en een
kopie van de vereiste diploma’s dienen aangetekend te worden
verstuurd aan het College van burgemeester en schepenen, Grote
Markt 1, te 8970 Poperinge, uiterlijk op 25 mei 2001. De postdatum
geldt als bewijs van inschrijving.

Deze betrekking is voltijds te begeven. Er wordt een wervingsreserve
aangelegd met een geldigheidsduur van maximum drie jaar, de geldig-
heidsduur kan met maximum twee jaar worden verlengd.

Inlichtingen :

Voor meer informatie kunt u telefonisch terecht bij de heer Alexander
Tydtgat, personeelsverantwoordelijke op het nummer
057-34 66 84. (12708)

Politiezone Landen

Oproep kandidaten voor de functie van zonechef (m/v) voor de
lokalen politie PZ Landen.

Algemene functieomschrijving :

De korpscheft heeft de leiding van het lokaal politiekorps van de
politiezone Landen en dit onder het gezag van het politiecollege. Hij is
onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politie-
beleid en inzonderheid van het zonaal veiligheidsplan, hij staat in voor
de leiding, de organisatie, de verdeling van de taken binnen het lokaal
politiekorps en de uitvoering van het beheer van het korps.

Voorwaarden :

Maakt deel uit van het operationaal kader.

Beantwoordt aan de profielvereisten van een chef van een korps van
de lokale politie. Geen evaluatie met eindvermelding « onvoldoende »
in de loop van de vijf jaar die de indiening van de kandidatuur
voorafgaan.

Bevindt zich in een administratieve stand waar het zijn aanspraken
op bevordering en baremetische loopbaan kan doen gelden.

Geen zware tuchtstraf die niet is uitgewist.

Minimum 30 jaar oud zijn of vijf jaar in een graad van officier hebben
of en een graad die in aanmerking komt om zich kandidaat te stellen.

Heeft de leeftijd van zestig jaar niet bereikt.

Kandidaten moeten titularis zijn bij één van de algemene politiedien-
sten van één van de graden vermeld in artikel 2 van het koninklijk
besluit van 31 oktober 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden
en modaliteiten van de eerste aanstelling in bepaalde betrekkingen van
de lokale politie.

Voor de volledige functieomschrijving, de selectieprocedure of bijko-
mende vragen : secretariaat van de PZ Landen, Stationsstraat 29,
3400 Landen, tel. 011-88 36 01. Schriftelijke kandidaturen, niet via
e-mail, vergezeld van een curriculum vitae, een bewijs van goed gedrag
en zeden daterende van minder dan drie maanden en bewijsstukken
dat aan de basisvoorwaarden zoals boven vermeld wordt voldaan,
moeten aangetekend of tegen ontvangstbewijs uiterlijk zestien dagen
na publicatie in het Belgisch Staatsblad toekomen bij de voorzitter van
het politiecollege, Burgemeester J. Cans, met vermelding kandidatuur
zonechef, Stationsstraat 29, 3400 Landen. (12709)

K.U.Leuven

Voor de eenheid Centraal Magazijn en Transport van de Logistieke
Diensten zoeken wij een magazijnier-chauffeur (m/v), graad 3 - VB/A/
2001/18/W.

Doel van de functie :

Instaan voor de dagelijkse werking van het magazijn.

Opdrachten :

U zorgt voor de ontvangst en de registratie van de geleverde
goederen.

U zorgt ervoor dat de geleverde goederen in optimale omstandig-
heden opgeslagen worden; hierbij werk u o.m. met een heftruck.

De uit te leveren goederen worden door u verzameld en op een
klantvriendelijke en snelle wijze ter beschikking gesteld van de aanvra-
gers.

Desgevallend levert u de gevraagde goederen per bestelwagen bij de
klanten af.

U zorgt voor de netheid van het magazijn.

U stelt samen met uw collega’s de jaarlijkse inventaris op.

Profiel :

Kandidaten hebben een diploma van het hoger secundair (technisch)
onderwijs.

U beschikt over een rijbewijs, bij voorkeur categorie C.

Enige ervaring in een technisch magazijn en/of als chauffeur is een
voordeel.

U bent vertrouwd met het gebruik van PC-toepassingen en met
informatica in het algemeen.

U bent ordelijk en stipt, klantvriendelijk en u functioneert optimaal
in teamverband.

Selectieproeven :

Preselectie op basis van elementen uit het profiel.

Proeven en/of interviews in verband met bovengenoemde taken.

Wij bieden :

Een voltijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Hoe solliciteren ?

Interesse ? Stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum
vitae naar de Personeelsdienst ATP, ter attentie van Griet Verbist,
personeelsconsulente, Willem de Croylaan 54, te 3001 Heverlee,
tel. 016-32 20 16, fax 016-32 29 98.

E-mail : Griet.Verbist@pers.kuleuven.ac.be

De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst ATP,
uiterlijk op 23 mei 2001. (12710)

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er

du Code civil

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Désignation d’administrateur provisoire
Aanstelling voorlopig bewindvoerder

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 13 avril 2001, le nommé M. Willem Meulders, né à Bruxelles le
23 octobre 1966, domicilié à Anderlecht, rue Walcourt 117, mais résidant
actuellement à l’Hôpital Erasme, route de Lennik 808, à Anderlecht, a
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été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un adminis-
trateur provisoire étant Me Paule Van den Bossche, avocate dont les
bureaux sont établis à Anderlecht, place de la Résistance 18, et ce à dater
du dépôt de la requête, soit le 10 avril 2001.

Pour extrait conforme : la greffière adjointe déléguée, (signé) Helga
Asselman. (63213)

Justice de paix du canton de Beauraing

Suite à la requête déposée le 26 mars 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Beauraing, rendue le 17 avril 2001, M. Lesire,
Gustave, né le 3 août 1916 à Vencimont, domicilié rue de France 68, à
5570 Felenne et y résidant, a été déclaré partiellement hors d’état de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de Me De Barros, Corinne, avocat, dont les bureaux sont
établis rue du Palais 24, à 5500 Dinant.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gaillard, Fran-
çoise. (63214)

Suite à la requête déposée le 5 mars 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Beauraing, rendue le 10 avril 2001, Mme Peeters,
Julia, Belge, née le 13 septembre 1914 à Alost, domiciliée rue Grande 16,
à 5600 Romedenne, résidant à l’établissement Home « Le Tchaurnia »,
rue du Tchaurnia 2, à 5560 Mesnil-Saint-Blaise, a été déclarée hors d’état
de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminisrateur provisoire en la
personne de Me De Barros, Corinne, avocat, dont les bureaux sont
établis rue du Palais 24, à 5500 Dinant.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gaillard, Fran-
çoise. (63215)

Justice de paix du canton de Fléron

Suite à la requête déposée le 23 mars 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fléron, rendue le 24 avril 2001, M. Willot, Anatole,
né le 11 septembre 1917 à Soumagne, domicilié rue Célestin
Demblon 64, à 4630 Soumagne, résidant à la maison de repos « Les
Aquarelles », Rafhay 111, à 4630 Soumagne, a été déclaré incapable de
gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la
personne de M. Jacquemotte, Marc, avocat, domicilié avenue des
Martyrs 302/2, à 4620 Fléron.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Joseph
Leruth. (63216)

Justice de paix du canton de Fosses-la-Ville

Suite à la requête déposée le 10 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 2 mai 2001,
Mme Depauw, Marie José Léonie Ghislaine, Belge, née le 8 avril 1935 à
Auvelais, veuve, domiciliée au Home les Charmilles, rue d’Eghezée 54,
à 5060 Auvelais, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Me Henry,
Antoinette, avocat, domiciliée rue Célestin Hastir 35, à 5150 Floreffe.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Watelet,
Paul. (63217)

Suite à la requête déposée le 11 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 2 mai 2001,
Mme Therasse, Paula, née le 30 septembre 1923 à Crupet, domiciliée
rue du Pont du Coq 1, à 5070 Vitrival, résidant Retraite Fleurie, rue
Docteur Séverin 18, à 5060 Velaine-sur-Sambre, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Mme Genot, Andrée, sans profession, domiciliée rue du
Pont du Coq 1, à 5070 Vitrival.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Watelet,
Paul. (63218)

Suite à la requête déposée le 11 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fosses-la-Ville, rendue le 2 mai 2001, M. Miroir,
Marcel André, né le 4 juillet 1914 à Tamines, résidence « La Sérénité »,
rue des Bachères 40, à 5060 Tamines, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de Mme Miroir, Nicole, employée, domiciliée Tienne du Fire 21, à
6120 Ham-sur-Heure (Nalinnes).

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Watelet,
Paul. (63219)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Suite à la requête déposée le 12 mars 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Grâce-Hollogne, rendue le 29 mars 2001,
Mme Vanandroye, Yvonne, née le 22 février 1913, pensionnée, veuve,
domiciliée rue du Château 22, à 4460 Grâce-Hollogne, résidant à la
clinique du Péri, rue Montagne Sainte-Walburge 48, à 4000 Liège, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de Mme Rausin, Flore, mariée,
domiciliée rue du Château 22, à 4460 Grâce-Hollogne.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Dosseray,
Simon. (63220)

Justice de paix du canton de Mouscron

Suite à la requête déposée le 21 mars 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Mouscron, rendue le 26 avril 2001, M. Devroux,
Roland, domicilié rue Jean Jaurès 134, à 7700 Mouscron, mais résidant
actuellement au sein du service neurologique du C.H.R., avenue de
Fécamp 49, à 7700 Mouscron, a été déclaté incapable de gérer ses biens
et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne de
Me Tijtgat, Gilles, avocat, domicilié rue de Menin 149, à 7700 Mouscron.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Bausier, G. (63221)

Justice de paix du troisième canton de Schaerbeek

Par ordonnance de M. le juge de paix délégué du troisième canton
de Schaerbeek, en date du 24 avril 2001, la nommée Stas, Marie, née à
Gilly le 20 octobre 1904, résidant actuellement à 1030 Bruxelles, rue
Thomas Vinçotte 36, (maison de repos A. De Latour), a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire, étant Me De Bock, Christine, avocat, domiciliée à
1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 144, bte 33.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Christiane
Vanden Wijngaert. (63222)
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Justice de paix du canton de Visé

Par ordonnance du juge de paix du canton de Visé rendue le
19 avril 2001 sur requête déposée le 14 mars 2001, Mme Willems, Jenny,
née le 4 décembre 1935, domiciliée à la maison de repos « le Domaine
d’Augenteuil », Rampe du Pont 1, à 4684 Haccourt, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Polain, Jean-François, avocat dont
l’étude est située boulevard Piercot 4/014, à 4000 Liège.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Galasse,
Roger. (63223)

Vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het vijfde kanton
Antwerpen, verleend op 26 april 2001, werd Claes, Sabine Francine
Leonie, geboren te Beveren op 3 februari 1977, arbeidster beschermde
werkplaats, wonende te 2070 Zwijndrecht, Adrien Van Roeyenstraat 21,
niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : De Munck, Carl, advocaat en plaatsver-
vangend vrederechter, gevestigd te 2018 Antwerpen, Britselei 39.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
11 april 2001.

Antwerpen, 2 mei 2001.

De hoofdgriffier, (get.) Verbaeten, Albert. (63225)

Vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen

Bij beschikking van de vrederechter van het zevende kanton
Antwerpen, verleend op 2 mei 2001, werd Theunis, Johanna Augusta,
geboren te Wilrijk op 12 december 1913, gepensioneerde, R.V.T. Sint-
Bavo te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Sint-Bavostraat 29, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : De Roy, Xavier, advocaat, kantoorhoudende te
2000 Antwerpen, Schermersstraat 1.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
5 april 2001.

Antwerpen, 2 mei 2001.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Vanoystaeyen,
Daisy. (63226)

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Beschikking d.d. 23 april 2001 : verklaart Bervoets, Eddy, geboren te
Wilsele op 19 december 1958, wonende te 3665 As, Steenweg 16, bus 1,
opgenomen in de instelling Medisch Centrum Sint-Jozef, Abdijstraat 2,
te 3740 Bilzen, niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Bollen, Greet, advocate,
wonende te 3740 Bilzen, Spurkerweg 34.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd neergelegd op
2 maart 2001.

Bilzen, 2 mei 2001.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Dupont, Monique. (63227)

Vredegerecht van het kanton Brasschaat

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 26 april 2001, werd Van den Heuvel, Lisette, geboren op
22 februari 1941, wonende en verblijvende in het Psychiatrisch
Centrum Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39, te 2980 Sint-Antonius-
Zoersel, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Mr. Joris, Erwin, advocaat,
met kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
27 maart 2001.

Brasschaat, 2 mei 2001.
De griffier, (get.) Sleeckx, Sonja. (63228)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 26 april 2001, werd Willems, Sylvia, geboren te Antwerpen
op 25 februari 1951, wonende te 2950 Kapellen (Antwerpen), Bloemen-
laan 46, verblijvende in het Psychiatrisch Centrum Bethanië, Andreas
Vesaliuslaan 39, te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Mr. Joris, Erwin, advocaat, met kantoor te 2110 Wijnegem,
Marktplein 22.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
30 maart 2001.

Brasschaat, 2 mei 2001.
De griffier, (get.) Sleeckx, Sonja. (63229)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 26 april 2001, werd Stroobants, Annemie, geboren op
24 september 1968, wonende te 2235 Hulshout, Door Van Dijckstraat 55,
verblijvende in het Psychiatrisch Centrum Bethanië, Andreas Vesalius-
laan 39, te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Mr. Joris, Erwin, advocaat, met kantoor te 2110 Wijnegem,
Marktplein 22.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
12 april 2001.

Brasschaat, 2 mei 2001.
De griffier, (get.) Sleeckx, Sonja. (63230)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 26 april 2001, werd Anthonissen, Ludo, geboren te Zundert
op 2 februari 1920, wonende te 2990 Wuustwezel, Astweg 7, verblij-
vende in het Psychiatrisch Centrum Bethanië, Andreas Vesaliuslaan 39,
te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Mr. Joris,
Erwin, advocaat, met kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
25 april 2001.

Brasschaat, 2 mei 2001.
De griffier, (get.) Sleeckx, Sonja. (63231)

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

De beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Hasselt
van 25 april 2001, gewezen op verzoekschrift, verklaart Vanvelthoven,
Ferdinand, wonende te Genk, Vennestraat 95, verblijvende in het C.A.Z.
Midden-Limburg, Campus Salvator, Salvatorstraat 20, te 3500 Hasselt,
niet in staat zijn goederen te beheren en voegt hem toe als voorlopige
bewindvoerder : Mr. Berghs, Hubert, Guffenslaan 84, te 3500 Hasselt.

Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) C. Vanheus-
den. (63232)
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Vredegerecht van het kanton Herentals

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Herentals, Victor
Gysemberg, verleend op 11 april 2001, rep. 1208/2001, werd Deckers,
Marie, geboren te Itegem op 2 april 1924, verblijvende te
2200 Herentals, Bertheide 2, gedomicilieerd te 2200 Morkhoven, Bert-
heide 2, niet in staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Willems, Angèle, zonder
beroep, wonende te 2200 Morkhoven, Bertheide 15.

Herentals, 2 mei 2001.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Jan

Smets. (63233)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Herentals, Victor
Gysemberg, verleend op 11 april 2001, rep. 1211/2001, werd Willems,
Domien, geboren te Morkhoven op 3 augustus 1924, verblijvende in het
Sint-Elisabethziekenhuis, Nederrij 133, 2200 Herentals, gedomicilieerd
te 2200 Morkhoven, Bertheide 2, niet in staat verklaard zelf zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Willems, Angèle, zonder beroep, wonende te 2200 Morkhoven,
Bertheide 15.

Herentals, 2 mei 2001.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Jan

Smets. (63234)

Vredegerecht van het kanton Kraainem

Ingevolge verzoekschrift ingediend ter griffie op 12 april 2001 wordt
bij beschikking d.d. 27 april 2001, Camerlinckx, Jean, geboren te
Wezembeek-Oppem op 10 mei 1930, wonende te 1950 Kraainem,
Dezangrélaan 19, niet in staat verklaard zelf zijn goederen te beheren.

Voegen toe als voorlopig bewindvoerder : Van Weyenberge, Maria,
advocaat, kantoorhoudend te 1930 Zaventem, Stationstraat 4.

Kraainem, 2 mei 2001.
De griffier, (get.) Vandegoor, Jos. (63235)

Vredegerecht van het eerste kanton Leuven

Beschikking d.d. 2 mei 2001 :

verklaart Van Cutsem, Natacha, geboren te Vilvoorde op
30 maart 1974, arbeidster, wonende te 3070 Kortenberg, Leuvense-
steenweg 517, niet in staat zelf de goederen te beheren;

voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Beelen, Robert, geboren te
Tienen op 28 april 1953, advocaat, kantoorhoudende te 3000 Leuven,
Justus Lipsiusstraat 24.

Leuven, 2 mei 2001.
De e.a. adjunct-griffier, (get.) Temperville, Karine. (63236)

Beschikking d.d. 2 mei 2001 :

verklaart De Marrez, Georgette Louis Rosalie, geboren te Leuven op
7 augustus 1951, bediende, wonende te 3110 Rotselaar, Broekstraat 19,
opgenomen in de instelling U.C. Sint-Jozef V.Z.W., Leuvense-
steenweg 517, te 3070 Kortenberg, niet in staat zelf de goederen te
beheren;

voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Beelen, Robert, geboren te
Tienen op 28 april 1953, advocaat, kantoorhoudende te 3000 Leuven,
Justus Lipsiusstraat 24.

Leuven, 2 mei 2001.
De e.a. adjunct-griffier, (get.) Temperville, Karine. (63237)

Beschikking d.d. 2 mei 2001 :

verklaart Loomans, Marie-Louise, geboren te Beringen op 7 mei 1912,
gepensioneerde, wonende te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 441/12,
verblijvende in het rusthuis De Wingerd, Noormannenstraat 68, te
3000 Leuven, niet in staat zelf de goederen te beheren;

voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Vandebroek, Romain Pierre,
geboren te Heusden op 5 augustus 1947, advocaat, wonende te
3000 Leuven, J.P. Minckelersstraat 19.

Leuven, 2 mei 2001.
De e.a. adjunct-griffier, (get.) Temperville, Karine. (63238)

Vredegerecht van het kanton Maaseik

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Maaseik,
gewezen op 25 april 2001, inzake R.V. nr. 01B04, werd Mietz, Bernard
Louis Richard, geboren te Verviers op 12 juni 1967, gedomicilieerd en
verblijvende te 3650 Dilsen-Stokkem, Lichtstraat 20, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige
bewindvoerder : Agten, Guido Gerard Agnes, advocaat, geboren te
Neerpelt op 9 mei 1951, wonende te 3960 Bree, Witte Torenwal 9.

Maaseik, 27 april 2001.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) C. Thys. (63239)

Vredegerecht van het kanton Willebroek

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Willebroek,
verleend op 26 april 2001, werd Daelemans, Martha Josepha, geboren
te Willebroek op 3 januari 1920, wonende te 2830 Willebroek, Herman
Vosstraat 22, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Bogaerts, Sarah, advocaat te
2830 Willebroek, Overwinningsstraat 161.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
20 april 2001.

Willebroek, 27 april 2001.
De hoofdgriffier, (get.) D’haese, Paul. (63241)

Vredegerecht van het kanton Zaventem

Bij beschikking van Mevr. de vrederechter van het kanton Zaventem,
verleend op 2 mei 2001, werd Vangrunderbeek, Marie-Louisa, geboren
te Sint-Stevens-Woluwe op 21 juni 1926, wonende te 1932 Sint-Stevens-
Woluwe, Leuvensesteenweg 310, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder :
Vanhamme, Patrick, schrijnwerker, wonende te 1933 Sterrebeek, Molen-
straat 130.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
18 april 2001.

Zaventem, 2 mei 2001.
De hoofdgriffier, (get.) Egerickx, Marcel. (63242)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Vredegerecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Westerlo,
verleend op 30 april 2001, werd de beslissing d.d. 12 oktober 2000,
waarbij over de genaamde Van Ouytsel, Maria Marcella, echtgenote
van Van Eysendeyk, Jozef, geboren te Lier op 13 oktober 1960, wonende
te 2260 Westerlo, August Cannaertsstraat 103, thans verblijvend te
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2400 Mol, Collegestraat 5, werd aangesteld tot voorlopige bewind-
voerder, de genaamde : Verlinden, Marc, notaris, met standplaats te
2260 Westerlo, Baron de Trannoyplein 4a, opgeheven.

Westerlo, 2 mei 2001.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Josephine
Brems. (63240)

Vredegerecht van het kanton Bilzen

Beschikking d.d. 27 april 2001 verklaart Bijnens, Pieter, opnieuw in
staat zelf zijn goederen te beheren vanaf 27 april 2001, zodat de beschik-
king verleend door de vrederechter van het kanton Bilzen, op
22 februari 1999 (rolnummer 99B15-Rep.R.361, en gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 5 maart 1999), ophoudt uitwerking te hebben en
er met ingang van 27 april 2001 een einde komt aan de opdracht als
voorlopig bewindvoerder van Bollen, Greet.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd neergelegd op
29 maart 2001.

Bilzen, 2 mei 2001.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Dupont, Monique. (63243)

Beschikking d.d. 27 april 2001 verklaart Moonen, Martin, opnieuw in
staat zelf zijn goederen te beheren vanaf 27 april 2001, zodat de beschik-
king verleend door de vrederechter van het kanton Bilzen, op
8 mei 1998 (rolnummer 98B67, en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 27 mei 1998), ophoudt uitwerking te hebben en er met ingang van
27 april 2001 een einde komt aan de opdracht als voorlopig bewind-
voerder van Bollen, Greet.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd neergelegd op
19 februari 2001.

Bilzen, 2 mei 2001.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Dupont, Monique. (63244)

Beschikking d.d. 27 april 2001 verklaart Luyck, Rudi, aangewezen bij
beschikking verleend door de vrederechter van het kanton Bilzen, op
7 november 1997 (rolnummer 3174-Rep.R. 1823), tot voorlopig bewind-
voerder over Smolders, Anny (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 22 november 1997), met ingang van 27 april 2001 ontslagen van de
opdracht, gezien de beschermde persoon overleden is.

Bilzen, 2 mei 2001.

De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Dupont, Monique. (63245)

Vredegerecht van het tweede kanton Leuven

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Leuven,
verleend op 27 april 2001, werd een einde gesteld aan het voorlopig
bewind over Sermeus, Maria-Louisa, geboren te Kessel-Lo op
8 september 1917, gedomicilieerd en verblijvende in het R.V.T.
Betlehem, Wilselsesteenweg 70, 3020 Herent (ambtshalve ingevolge van
overlijden te Herent op 9 april 2001).

Leuven, 30 april 2001.

Voor eensluidend afschrift : de adjunct-griffier, (get.) Veronique
Verbist. (63246)

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Leuven,
verleend op 27 april 2001, werd een einde gesteld aan het voorlopig
bewind over Moyson, Werner, geboren te Castrop-Rauxel op
2 januari 1928, gedomicilieerd Brusselsesteenweg 24, 3000 Leuven,
verblijvende Fred. Lintsstraat 33, 3000 Leuven (ambtshalve ingevolge
van overlijden te Leuven op 11 februari 2001).

Leuven, 30 april 2001.

Voor eensluidend afschrift : de adjunct-griffier, (get.) Veronique
Verbist. (63247)

Vredegerecht van het kanton Zelzate

Bij beschikking van 14 mei 1992, verleend door de vrederechter van
het kanton Zelzate, werd Van Belleghem, Willem, wonende te Gent,
Krijgslaan 113, aangesteld als voorlopig bewindvoerder over
Herregodts, Leon, geboren te Geraardsbergen op 20 maart 1924,
wonende te 9060 Zelzate, in het P.C. Sint-Jan-Baptist, Suikerkaai 81.

Door het overlijden van de beschermde persoon op 5 april 2001 werd,
ambtshalve, een einde gesteld aan de opdracht van de voorlopig
bewindvoerder met beschikking van 26 april 2001.

Zelzate, 27 april 2001.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) K. Ries-
sauw. (63248)

Justice de paix du canton de Fontaine-l’Evêque

Suite à la requête déposée le 14 mars 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Fontaine-l’Evêque, rendue le 26 avril 2001, a été
levée la mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
13 mars 2000, et publiée au Moniteur belge du 23 mars 2001, page 9172,
à l’égard de M. Mercier, Francis, né à Dampremy le 28 mars 1959,
domicilié et résidant actuellement à 1420 Braine-l’Alleud, avenue
Albert Ier 25/3, cette personne étant redevenue capable de gérer ses
biens, il a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administra-
teur provisoire, à savoir : Me Yves Losseau, avocat, dont le cabinet est
établi à 6150 Anderlues, rue Paul Janson 70.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Metillon,
Martine. (63249)

Justice de paix du canton de Limbourg

Par ordonnance du juge de paix du canton de Limbourg, en date du
2 mai 2001, il a été mis fin à la mission de Bourguet, Bernadette, avocate
à 4830 Limbourg, rue Guillaume Maisier 17, en sa qualité d’adminis-
trateur provisoire de Habran, Théodore, né le 8 juillet 1941, domicilié à
4610 Beyne-Heusy, avenue Nicolas Dethier 6, cette personne étant à
nouveau capable de gérer ses biens.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef délégué, (signé)
Myriam Deblond, épouse d’Alfred Sieberath. (63250)

Justice de paix du canton de Soignies

Par ordonnance du juge de paix du canton de Soignies, rendue le
30 avril 2001, M. Michel van Bellinghen, domicilié à 1640 Rhode-Saint-
Genèse, avenue de la Réserve 19, a été déchargé de son mandat
d’administrateur provisoire de Mlle Vincent, Elisabeth, célibataire, née
à Soignies le 21 mars 1915, domiciliée à 7060 Soignies, résidence Saint-
François, rue de la Station 22, et décédée à Neufvilles le
21 novembre 2000.

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Jacques
Patart. (63223)
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Justice de paix du canton de Beauraing

Suite à la requête déposée le 7 mars 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Beauraing, rendue le 17 avril 2001, mettons fin au
mandat de Mme Lesire, Nadine, domiciliée à 5590 Achêne, rue du
Chêne 47, désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens de
Lessire, Jean-Claude, né le 27 mai 1944 à Felenne, ouvrier atelier-
protégé, domicilié rue de France 68, à 5570 Felenne, suivant notre
ordonnance du 14 janvier 1993, procédons dès lors à son remplacement,
à savoir, désignons en qualité d’administrateur provisoire De Barros,
Corinne, avocat, dont les bureaux sont établis à 5500 Dinant, rue du
Palais de Justice 24.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gaillard, Fran-
çoise. (63251)

Justice de paix du canton de Couvin

Par ordonnance du juge de paix du canton de Couvin, en date du
26 avril 2001, il a été mis fin au mandat de Me Geneviève Donnay,
avocat à 5670 Olloy-sur-Viroin, rue Jean Chot 27, en sa qualité d’admi-
nistrateur provisoire de Mme Berger, Henriette, née à Bourlers, le
10 août 1923, domiciliée et résidant à 5660 Mariembourg, chaussée de
Fagnolle 54, au home « Les Forsythias ». Un nouvel administrateur
provisoire a été désigné à cette personne protégée, à savoir M. Recloux,
André, rédacteur correspondant, domicilié à 6461 Virelles, rue du
Marché 10. Pour extrait certifié conforme : (signé) D. Dussenne, greffier
adjoint. (63252)

Justice de paix du troisième canton de Schaerbeek

Par ordonnance de M. le juge de paix du troisième canton de Schaer-
beek, en date du 20 avril 2001, Me De Bock, Christine, avocat à
1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 144, bte 33, a été désignée en
qualité d’administrateur provisoire de la nommée Detavernier, Gode-
lieve, née à Jabbeke, le 2 juin 1910, domiciliée à 1030 Bruxelles, rue
Thomas Vinçotte 35 (maison de repos A. De Latour), déclarée incapable
de gérer ses biens par ordonnance du 12 août 1997, et ce, en rempla-
cement d’office de Me Messens, Katrien, avocat à 1671 Elingen-
Pepingen, Hoekstraat 1, désignée à cette fonction par ordonnance du
12 août 1997.

Pour copie conforme : le greffier en chef, (signé) Christiane Vanden
Wijngaert. (63253)

Par ordonnance de M. le juge de paix du troisième canton de Schaer-
beek, en date du 20 avril 2001, Me De Bock, Christine, avocat à
1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 144, bte 33, a été désignée en
qualité d’administrateur provisoire de la nommée Dewolf, Virginie, née
à Manchester (Grande-Bretagne), le 2 février 1919, domiciliée à
1030 Bruxelles, rue Thomas Vinçotte 36 (maison de repos A. De Latour),
déclarée incapable de gérer ses biens par ordonnance du 16 juin 1997,
et ce, en remplacement d’office de Me Messens, Katrien, avocat à
1671 Elingen-Pepingen, Hoekstraat 1, désignée à cette fonction par
ordonnance du 16 juin 1997.

Pour copie conforme : le greffier en chef, (signé) Christiane Vanden
Wijngaert. (63254)

Par ordonnance de M. le juge de paix du troisième canton de Schaer-
beek, en date du 20 avril 2001, Me De Bock, Christine, avocat à
1160 Bruxelles, boulevard du Souverain 144, bte 33, a été désignée en
qualité d’administrateur provisoire du nommé Coppin, Jean-Marc, né
à Ixelles le 26 novembre 1967, domicilié à 1180 Bruxelles, rue du
Moulin 193, déclaré incapable de gérer ses biens par ordonnance du
10 juillet 1997, et ce, en remplacement d’office de Me Messens, Katrien,
avocat à 1671 Elingen-Pepingen, Hoekstraat 1, désignée à cette fonction
par ordonnance du 10 juillet 1997.

Pour copie conforme : le greffier en chef, (signé) Christiane Vanden
Wijngaert. (63255)

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

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Volgens akte nr. 01-737, verleden ter griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, op 2 mei 2001, Mr. Van den Bossche, Isabel,
advocaat te 1190 Brussel, G. Van Haelenlaan 8-10, handelende in haar
hoedanigheid van volmachtdraagster krachtens een onderhandse
volmacht, gedateerd van 22 maart 2001, en gegeven door Mevr. Van
Malderen, Alphonsina Paulina, wonende te 1820 Steenokkerzeel,
Wielewaalsnest 22, heeft verklaard, de nalatenschap van de heer
Dedecker, Jean Baptiste, geboren te Anderlecht op 6 april 1913, in leven
wonende te Steenokkerzeel, Wielewaalsnest 22, en overleden op
4 februari 2001 te Prachin Buri (Thailand), te aanvaarden onder voor-
recht van boedelbeschrijving.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, bij aangetekend
bericht, hun rechten te doen kennen binnen de drie maanden te rekenen
van de datum van onderhavige opneming, gericht aan de heer Van
Bellinghen, Jacques, notaris te 1740 Ternat, Van Cauwelaertstraat 40.

Brussel, 2 mei 2001.

De griffier, (get.) Aerts, Vera. (12711)

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, op 30 april 2001, heeft Goossens, Christina Maria Jozef, geboren
te Tielt op 4 september 1952, weduwe van Verbeke, Joseph, wonende te
8000 Brugge, Katelijnestraat 130, handelend :

1° in eigen naam;

2° in haar hoedanigheid van moeder-wettige voogdes over de
persoon en de goederen van de bij haar wonende minderjarige kinde-
ren :

a) Verbeke, Mariannick Renée Kathleen Marc, geboren te Brugge op
7 augustus 1985;

b) Verbeke, Michaël Renée Emanuel, geboren te Brugge op
22 juli 1988;

3° als gevolmachtigde van Verbeke, Fabienne, geboren te Ranchi
(India) op 19 september 1981, wonende te 8000 Brugge, Katelijne-
straat 130, handelend in eigen naam,

verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving, de nalatenschap
te aanvaarden van wijlen Verbeke, Joseph Antoon Albert, geboren te
Tielt op 3 februari 1949, in leven laatst wonende te 8700 Tielt, Wingen-
sesteenweg 110, en overleden te Tielt op 13 maart 2001.
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De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de drie
maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen op
het kantoor van Mr. Benedikt, Deberdt, notaris te 8700 Tielt, Hoog-
straat 87.

Brugge, 30 april 2001.
De hoofdgriffier, (get.) G. De Zutter. (12712)

Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Hasselt, op 27 april 2001, blijkt dat :

Simons, Emilia Aloysius Maria N., van Belgische nationaliteit,
geboren te Hasselt op 7 oktober 1942, wonende te 3500 Hasselt,
Vlindersstraat 15/3, handelende in eigen naam;

Mondelaers, Wim Magda Jozef D.M., van Belgische nationaliteit,
geboren te Hasselt op 13 februari 1971, wonende te 3500 Hasselt,
Vlindersstraat 15/3, handelende in eigen naam en tevens handelende
als gevolmachtigde van :

Mondelaers, Robrecht, geboren te Hasselt op 22 maart 1967, wonende
te 3520 Zonhoven, Dennenweg 18, handelende in eigen naam;

Mondelaars, Marc, geboren te Hasselt op 26 november 1968,
wonende te 81379 München, Kleinstrasse 49, Duitsland, handelende in
eigen naam,

in het Nederlands verklaard heeft de nalatenschap van wijlen
Mondelaers, Erik Rudolf Benedictus Antoinette, geboren te Hasselt op
12 augustus 1939, in leven laatst wonende te 3500 Hasselt, Vlinders-
straat 15/3, en overleden te Hasselt op 3 maart 2001, te aanvaarden
onder voorrecht van boedelbeschrijving en teneinde dezer woonst te
kiezen ter studie van de heer notaris Liebens, Alain, Tiensesteenweg 38,
3800 Sint-Truiden.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen drie
maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad , hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van voornoemde notaris.

Hasselt, 27 april 2001.
De adjunct-griffier, (get.) L. Petrov. (12713)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 20 april 2001, is voor ons, K. Beyers, griffier bij de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen, ter griffie van deze rechtbank verschenen :

Lamberts, Rosette Lisette, geboren te Willebroek op 15 juni 1951,
wonende te 2630 Aartselaar, Populierenlaan 40, handelend in haar
hoedanigheid van moeder, wettige voogdes en beheerster over de
persoon en de goederen van haar minderjarig kind :

De Maeyer, Stefanie Martine Rudy, geboren te Wilrijk op
17 augustus 1986, bij de moeder wonende.

Verschijnster verklaart ons, handelend in haar voormelde hoedanig-
heid, de nalatenschap van wijlen De Maeyer, Karel Frans Josefina,
geboren te Boom op 27 juli 1949, in leven laatst wonende te 2630 Aart-
selaar, Populierenlaan 40, en overleden te Edegem op 10 juni 2000, te
aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Er wordt woonstkeuze gedaan bij Lamberts, Rosette, voornoemd, te
2630 Aartselaar, Populierenlaan 40.

Verschijnster hiertoe gemachtigd zijnde bij beslissing van de fami-
lieraad gehouden onder het voorzitterschap van de vrederechter van
het kanton Kontich, d.d. 6 februari 2001.

Waarvan akte, datum als boven.

Na voorlezing ondertekend door verschijnster en ons griffier.

(Get.) R. Lamberts; K. Beyers.
Voor eensluidend verklaard afschrift, afgeleverd aan verschijner, de

griffier, (get.) K. Beyers. (12714)

Tribunal de première instance de Huy

L’an 2001, le 25 avril, au greffe du tribunal de première instance de
Huy, a comparu M. Bioul, Jacques Marie Alcide, né le 19 février 1948 à
Uccle, sans lien de parenté avec le défunt, domicilié à 5300 Andenne,
rue des Echavées 41, agissant en vertu d’une procuration faite sous
seing privé à Saint-Germain en Laye (France), le 28 mars 2001, et qui
restera annexée au présent acte pour et au nom de Mme Verbruggen,
Martine, née le 5 octobre 1949 à Bruxelles, fille du défunt, agissant
conjointement avec son époux M. Bioul, Jean Pierre, en leur qualité de
parents et de représentants légaux de leurs enfant mineur d’âge à savoir
Mlle Bioul, Clémentine Hélène Anne, née à Charleville Mezières le
21 mai 1990 et domiciliée avec eux à Saint-Germain en Laye (France),
rue Duguay Trouin 3, lequel comparant a déclaré accepter sous bénéfice
d’inventaire la succession de Verbruggen, Marc Jean Pierre, né à Ixelles
le 26 octobre 1918, de son vivant domicilié à Héron, rue de Marsinne 6
et décédé le 19 décembre 2000 à Héron.

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 Marc Henry, notaire à Andenne ou les légataires et créanciers
sont invités à faire valoir leurs droits dans les trois mois de la présente
insertion.

Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier. (Signa-
tures illisibles.) (12715)

Tribunal de première instance de Charleroi

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège en date du
27 avril 2001.

Aujourd’hui, le 27 avril 2001, comparaît au greffe civil du tribunal de
première instance séant à Charleroi, province de Hainaut et par-devant
nous, Hugues Mathy, greffier adjoint délégué :

Meignant, Jean-Pierre, domicilié à 6001 Charleroi, rue de
Nalinnes 335, agissant en son nom personnel et en sa qualité de père,
tuteur légal de ses enfants mineurs d’âge, à savoir :

Meignant, Quentin, né à Charleroi le 26 octobre 1984;

Meignant, Hadrien, né à Charleroi, le 13 octobre 1988,
tous domiciliés avec leur père.

A ce dûment autorisé en vertu d’un conseil de famille organisé
devant M. Jules Malaise, juge de paix du second canton de Charleroi,
en date du 8 mars 2001.

Lequel comparant déclare en langue, française, accepter mais sous
bénéfice d’inventaire seulement à la succession de Fostier, Jacqueline,
de son vivant domiciliée à Marcinelle, rue de Nalinnes 146, et décédée
le 18 février 2001 à Gerpinnes.

Dont acte dressé à la demande formelle du comparant qu’après
lecture faite nous avons signé avec lui.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé dans le délai de trois mois à compter de la date
de la présente insertion.

Cet avis doit être adressé à Me Jean-Louis Menne, notaire de
résidence à Couillet, chaussée de Philippeville 24.

Charleroi, le 27 avril 2001.
Le greffier adjoint délégué, (signé) Hugues Mathy. (12716)

Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège en date du
27 avril 2001, Me Denis, Eric, avocat à 6031 Charleroi, rue Dorlodot 21,
agissant en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de Me De
Taeye, Richard, domicilié à Marchienne-au-Pont, rue L. Dubois 277,
désigné à ces fonctions par ordonnance de M. le juge de paix du canton
de Marchienne-au-Pont, en date du 4 novembre 1997, à ce dûment
autorisé par ordonnance de M. le juge de paix du canton de
Marchienne-au-Pont, en date du 23 avril 2001, a déclaré en langue
française accepter mais sous bénéfice d’inventaire seulement la succes-
sion de Mme Carpentier, Victoria, en son vivant domiciliée à Lodelin-
sart et décédée à Charleroi, le 26 avril 2000.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits par avis recommandé dans le délai de trois mois à compter de la
date de la présente insertion.

15273MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Cet avis doit être adressé à Me Denis, Eric, avocat à 6031 Charleroi,
rue Dorlodot 21.

Le greffier adjoint délégué, (signé) Chantal Alterman. (12717)

Tribunal de première instance de Liège

L’an 2001, le 2 mai, au greffe du tribunal de première instance de
Liège, a comparu Me Christian Voisin, avocat à Liège, quai de la
Dérivation 53/052, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire
des biens de Mme Houbiers, Flore, née à Mouland le 26 février 1923,
domiciliée à Visé, rue de la Fontaine 14, désigné cette fonction par
ordonnance de M. le juge de paix du canton de Visé, en date du
1er mars 2001, et à ce autorisé par ordonnance du même juge de paix,
du 26 avril 2001, ordonnances qui sont produites en photocopies et qui
resteront annexées au présent acte, lequel comparant a déclaré, ès
qualitès, accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de Houbiers,
Louis, né à Mouland le 24 janvier 1921, de son vivant domicilié à
Liège 2, quai de l’Ourthe 39, et décédé le 1er mars 2001 à Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en son étude.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

Le greffier chef de service, (signature illisible). (12718)

L’an 2001, le 27 avril, au greffe du tribunal de première instance de
Liège, a comparu Detiège, Freddy, né à Liège le 27 janvier 1981,
domicilié à Chênée, rue de la Reconnaissance 4, lequel comparant a
déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de Charlier,
Jocelyne, née à Verviers le 19 septembre 1954, de son vivant domiciliée
à Chênée, rue de la Reconnaissance 4, et décédée le 24 février 2001 à
Liège.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Alain Deliège, notaire à Chênée, rue Neuve 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.

Le greffier chef de service, (signature illisible). (12719)

Publication faite en exécution de l’article 1253
du Code civil

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 1253
van het Burgerlijk Wetboek

Onbekwaamverklaring — Interdiction

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondis-
sement Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, zesde kamer met één
rechter, rechtsprekend in burgerlijke zaken, verleend op verzoekschrift
op 19 april 2001, wordt Buyttebier, Germana Maria, zonder beroep,
geboren te Deerlijk op 1 september 1915, wonende te 8551 Zwevegem-
Heestert, R.V.T.-afdeling, rustoord Maria Love, Gauwelstraat 24, onbe-
kwaam verklaard.

Er wordt gezegd voor recht dat dient gehandeld te worden door wie
het hoort overeenkomstig artikelen 1251 en 1253 van het Gerechtelijk
Wetboek.

Kortrijk, 19 april 2001.

(Get.) Marianne Gallé, afgevaardigd adjunct-griffier. (19327)

Concordat judiciaire − Gerechtelijk akkoord

Rechtbank van koophandel te Gent

In de zaak van De Clercq, Yves, geboren te Gent op 6 mei 1969,
wonende te 9000 Gent, Appelstraat 39, H.R. Gent 164570, waarbij een
voorlopige opschorting werd toegestaan bij vonnis d.d. 11 januari 2001,
werd bij vonnis van 19 april 2001, zesde kamer, de definitieve opschor-
ting van betaling afgewezen.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (12720)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de 22e kamer van de rechtbank van koophandel te
Antwerpen, d.d. 26 april 2001, werd de voorlopige opschorting van
betaling toegekend voor een periode eindigend op 26 juni 2001, aan
MD-CO N.V., Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, H.R. Ant-
werpen 03 320874, BTW 459.708.041.

Commissaris in opschorting : Van den Keybus, Werner, Lange
Nieuwstraat 31-33, 2000 Antwerpen-1.

Indienen van de schuldvorderingen vóór 26 mei 2001, ter griffie van
de rechtbank van koophandel, gerechtsgebouw, ingang Stockmans-
straat, tweede verdieping.

Uitspraak over de definitieve opschorting zal gebeuren door de
22e kamer van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, zetelend
in het gerechtsgebouw, ingang Stockmansstraat, tweede verdieping, op
26 juni 2001, om 11 u. 30 m., zaal 18.

De rechtbank heeft bepaald dadt MD-CO N.V. geen daden van
beschikking mag stellen zonder machtiging van de commissaris inzake
opschorting; behoudens deze die normaal en onontbeerlijk behoren tot
het dagdagelijks voeren van de handelsactiviteit.

De adjunct-griffier, (get.) M. Caers. (Pro deo) (12721)

Faillite − Faillissement

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 24 april 2001 van de rechtbank van koophandel te
Brussel, werd op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van
B.V.B.A. Weirdo’s, met zetel te 1930 Zaventem, Vilvoordelaan 65,
H.R. Brussel 624724, BTW 461.496.009, en met als voornaamste handels-
activiteit : uitbating van café en taverne/horecabedrijf.

Rechter-commissaris : de heer Philippe Mathei.

Curator : Mr. Bert Dehandschutter, advocaat te 1070 Brussel, Ninoof-
sesteenweg 643.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuld-
vordering 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 6 juni 2001, te 14 uur, in zaal G, op niveau 01 van het
gerechtsgebouw.

De curator, (get.) Bert Dehandschutter. (Pro deo) (12722)

15274 MONITEUR BELGE — 09.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD



Tribunal de commerce de Bruxelles

Par ordonnance du 27 avril 2001, M.A. Servais, juge-commissaire de
la faillite de Bristone S.A., quai des Charbonnages 4, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean, R.C. Bruxelles 543233, l’assemblée des créanciers prévue
pour entendre le rapport du curateur sur l’état d’avancement réel de la
liquidation (article 76 de la loi sur les faillites) est fixée au mercredi
30 mai 2001, à 14 heures, en la salle A, du tribunal de commerce de
Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) R. Tielemans.

(Pro deo) (12723)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij beschikking d.d. 27 april 2001 van M.A. Servais,
rechter-commissaris in het faillissement van Bristone S.A., Koolmijnen-
kaai 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, H.R. Brussel 543233, wordt de
vergadering van de schuldeisers om het verslag te horen van de curator
nopens de werkelijke vooruitgang van de vereffening (art. 76 van de
faillissementswet) bevolen en vastgesteld op woensdag 30 mei 2001, te
14 uur, in de zaal A, van de rechtbank van koophandel te Brussel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Tielemans.
(Pro deo) (12723)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par ordonnance du 27 avril 2001, M. Philippart de Foy, J.-L., juge-
commissaire de la faillite de Werry Gerald, rue Rittweger 6/1,
1640 Rhode-Saint-Genèse, R.C. Bruxelles 606237, T.V.A. 780.204.345,
l’assemblée des créanciers prévue pour entendre le rapport du curateur
sur l’état d’avancement réel de la liquidation (article 76 de la loi sur les
faillites) est fixée au mercredi 30 mai 2001, à 14 heures, en la salle A, du
tribunal de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) R. Tielemans.

(Pro deo) (12724)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij beschikking d.d. 27 april 2001 van M. Philippart de Foy, J.-L.,
rechter-commissaris in het faillissement van Werry Gerald, Rittweger-
straat 6/1, 1640 Sint-Genesius-Rode, H.R. Brussel 606237,
BTW 780.204.345, wordt de vergadering van de schuldeisers om het
verslag te horen van de curator nopens de werkelijke vooruitgang van
de vereffening (art. 76 van de faillissementswet) bevolen en vastgesteld
op woensdag 30 mei 2001, te 14 uur, in de zaal A, van de rechtbank van
koophandel te Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Tielemans.
(Pro deo) (12724)

Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement prononcé le 25 avril 2001, la première chambre du
tribunal de commerce de Charleroi, a déclaré ouverte, sur aveu, la
faillite de Mme Hélène Lesceux, née à Sivry le 29 septembre 1929,
domiciliée à 6560 Erquelinnes, rue Albert Ier 306, R.C. Charleroi 99797,
T.V.A. 625.323.069.

Juge-commissaire : M. A. Troch.

Curateur : Me Yves Demanet, avocat à 6530 Thuin, rue d’Ander-
lues 27/29.

Date provisoire de la cessation des paiements : le 23 avril 2001.

Date limite pour le dépôt des déclarations des créances : le
22 mai 2001, au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, boulevard
Général Michel, 6000 Charleroi.

Date et lieu du procès-verbal de vérification des créances : le
19 juin 2001 en la chambre du conseil de la première chambre du
tribunal de commerce de Charleroi, à 8 h 45 m.

Le pro deo a été ordonné par jugement du 25 avril 2001.

L’huissier commis : M. l’huissier Bruno Borean.
Le curateur, (signé) Y. Demanet. (12725)

Par jugement de la première chambre du tribunal de commerce de
Charleroi du 30 avril 2001, a été déclarée, sur assignation, la faillite de
la S.P.R.L. Transports Philippe Gevers, dont le siège est sis rue Vander-
velde 20, à 6230 Thimeon, R.C. Charleroi 16908, T.V.A. 466.895.345.

Le tribunal a fixé la date provisoire de cessation des paiements au
30 avril 2001.

Les déclarations de créances doivent être adressées au greffe du
tribunal de commerce de Charleroi, avenue Général Michel, avant le
29 mai 2001.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances aura lieu le
26 juin 2001, à 8 h 30 m, devant le tribunal de commerce de Charleroi.

Le tribunal a désigné en qualité de juge-commissaire M. Marcel
Balsat, et en qualité de curateur, Me Alexandre Gillain, avocat à
6000 Charleroi, boulevard Devreux 28.

Le pro déo a été accordé.
Le curateur, (signé) Alexandre Gillain. (12726)

Par jugement rendu le 30 avril 2001, la première chambre du tribunal
de commerce de Charleroi a prononcé la faillite, sur aveu, de la
S.P.R.L. Start, dont le siège social est sis rue A. Duval 36, à 6200 Bouf-
fioulx, R.C. Charleroi 170953.

La date provisoire de la cessation de paiements est fixée au
31 mars 2001.

Les créanciers sont invités à adresser leur déclaration de créance
directement au greffe du tribunal de commerce de Charleroi, palais de
justice, boulevard Général Michel 1, à 6000 Charleroi, sous pli recom-
mandé avant le 29 mai 2001.

Le procès-verbal de vérification des créances est fixé au 26 juin 2001,
à 8 h 30 m, en la chambre du conseil de la première chambre
commerciale de Charleroi.

Le jugement déclaratif a désigné en qualité de juge-commissaire,
M. Roger Maroquin, en qualité de curateur, Me Isabelle Vausort, avocat
au barreau de Charleroi, dont le bureau est établi à 6061 Montignies-
sur-Sambre, rue Paul Janson 48, et a commis l’huissier de justice
Vendredi (pro deo accordé).

Pour extrait conforme : (signé) Me Isabelle Vausort, curateur.
(12727)

Par jugement de la première chambre du tribunal de commerce de
Charleroi en date du 30 avril 2001, a été déclarée, sur assignation, la
faillite de M. Michel Binon, né à Jumet le 4 novembre 1944, faisant
commerce sous la dénomination Distri-Grill, domicilié à 6590 Momi-
gnies, rue de l’Eau d’Anor 29, R.C. Charleroi 196977, T.V.A. 662.319.265.

Le tribunal à fixé la date provisoire de la cessation des paiements au
30 avril 2001.

La même décision invite les créanciers à déposer leurs créances,
directement, au greffe du tribunal de commerce de Charleroi avant le
29 mai 2001.

La date du procès verbal de vérification des créances est fixée au
26 juin 2001, à 8 h 30 m, par devant la chambre du conseil du tribunal
de commerce de Charleroi.
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Le jugement déclaratif de faillite a désigné en qualité de juge-
commissaire M. Hardy, et en qualité de curateur Me Aline Jassogne,
avocate au barreau de Charleroi, dont les bureaux sont sis à 6180 Cour-
celles, rue du 28 Juin 17.

Le pro deo a été accordé.
Pour extraits conforme : le curateur, (signé) Aline Jassogne.

(12728)

Par jugement du 30 avril 2001, la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi a déclaré en état de faillite, sur aveu, la
S.P.R.L. Sanibelux, R.C. Charleroi 152841, dont le siège est sis avenue
de Waterloo 39, à Charleroi, et a fixé provisoirement l’époque de la
cessation des paiements de la société faillie du 27 avril 2001.

Le même jugement nomme en qualité de juge-commissaire
M. Gaillard, et en qualité de curateur, Me Françoise Blampain, avocat,
boulevard Audent 33, à 6000 Charleroi.

Il ordonne aux créanciers de faire au greffe du tribunal de commerce
de Charleroi, la déclaration de leur créance avant le 29 mai 2001, et fixe
la clôture du procès-verbal de vérification des créances au 26 juin 2001,
à 8 h 30 m, en la chambre du conseil de la première chambre
commerciale de Charleroi.

Le pro deo a été accordé.

L’huissier commis est l’huissier Bertrand.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me F. Blampain. (12729)

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour absence d’actif la faillite prononcée en date du
3 novembre 1998, à charge de la S.A. Dubrochet, adresse et siège
d’exploitation rue Puits-en-Sock 132, à 4020 Liège, R.C. Liège 188574.

La faillie a été déclaré inexcusable.

Le curateur désigné dans cette faillite était : Me P. Henfling, avocat à
4000 Liège, rue Charles Morren 4.

Le curateur, (signé) P. Henfling. (Pro deo) (12730)

Par jugement du 30 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite, sur aveu, de la S.P.R.L. Lemaire Didier, ayant son
siège social avenue de la Concorde 47, 4100 Seraing, R.C. Liège 199222,
T.V.A. 461.699.907.

Activité principale : carburants et lubrifiants, cigares, cigarette, tabac
et articles pour fumeurs, bières, limonades, eaux de boissons,
commerce de détail en vins et apéritifs industriels, journaux, alimenta-
tion générale et articles de ménage, produits de la confiserie, fleurs et
plantes d’ornement, matériel radio-électrique, commerce de détail en
informatique, produits pétroliers, pièces détachées et accessoires pour
véhicules automobiles, lavage de voitures, au siège social et à
4101 Jemeppe-sur-Meuse, rue de Hollogne 112 (mais en fait siège
d’exploitation inexistants).

Date du début de l’activité commerciale : le 2 décembre 1997.

Juge-commissaire : M. Philippe Henry.

Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 12 juin 2001, à
9 h 30 m, au cabinet du grefier en chef du tribunal de commerce.

Les déclarations de créance doivent être déposées pour le 7 juin 2001
au plus tard au greffe du tribunal de commerce.

Les curateurs, (signé) Mes Michel Mersch et Yves Godfroid, avocats,
rue Charles Morren 4, à 4000 Liège. (Pro deo) (12731)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour insuffisance d’actif, la faillite de M. Jean-Marie
Chapelier, né le 2 janvier 1954 à Liège, ayant été domicilié à 4030 Liège,
rue Jules Cralle 207, et actuellement domicilié à 4000 Liège, rue Fond-
Pirette 44, R.C. Liège 187729, T.V.A. 723.163.506.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré le failli inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12732)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour absence d’actif, la faillite de la S.C. Fiscarimex, ayant
son siège social rue Saint-Léonard 91, à 4000 Liège, R.C. Liège 169884,
T.V.A. 438.497.507.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré le failli inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12733)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour absence d’actif, la faillite de la S.C. Le Quai, ayant
son siège social rue des Bonnes Villes 72, à 4020 Liège,
R.C. Liège 165609, T.V.A. 434.126.666.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré le failli inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12734)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour insuffisance d’actif, la faillite de la S.C. Codima,
ayant son siège social avenue de Jupille 19, à 4020 Liège,
R.C. Liège 165905, T.V.A. 435.660.949.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré la société faillie inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12735)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour insuffisance d’actif, la faillite de Mme Voglaire,
Myriam Elise Carine, ayant été domiciliée à 4102 Seraing (Ougrée),
avenue du Gerbier 7, et actuellement à 4000 Liège, rue Vivegnis 101,
R.C. Liège 198652, T.V.A. 601.969.231.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré la faillie excusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12736)

Par jugement du 24 avril 2001, le tribunal de commerce de Liège a
déclaré close pour absence d’actif, la faillite de la S.P.R.L. Maison bleue,
ayant son siège social boulevard de Douai 48, à 4030 Grivegnée,
R.C. Liège 193867, T.V.A. 457.508.913.

Décharge est donnée au curateur de sa gestion.

Le tribunal a déclaré la société faillie inexcusable.
Le curateur, (signé) Me Adrien Absil, avocat, avenue Emile

Digneffe 6, à 4000 Liège. (Pro deo) (12737)

Tribunal de commerce de Mons

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Le Maı̂tre Litier, chaussée
de Mons 91, à 7060 Soignies, déclarée par jugement du 27 mars 2000,
R.C. Mons 139650, T.V.A. 463.927.442.
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Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart.
(Pro deo) (12738)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Massy-Trans, rue du Blanc
Pain 43, à 7110 Houdeng-Goegnies, déclarée par jugement du
25 septembre 2000, R.C. Mons 134368, T.V.A. 456.963.139.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart.
(Pro deo) (12739)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Omega Euro, place du
Marché-aux-Herbes 17, 7000 Mons, déclarée par jugement du
25 septembre 2000, R.C. Mons 140699, T.V.A. 458.491.977.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart.
(Pro deo) (12740)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Knevels Etudes &
Constructions, rue de la Tannerie 5, à 7000 Mons, déclarée par jugement
du 11 janvier 1996, R.C. Mons 129061, T.V.A. 450.985.860.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart.
(Pro deo) (12741)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Pacific, rue des Clercs 6,
à 7000 Mons, déclarée par jugement du 29 mars 1999, R.C. Mons 135785,
T.V.A. 458.943.424.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart. (12742)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.A. Diny’s, rue des Viaducs 283,
à 7020 Nimy, déclarée par jugement du 12 janvier 1998,
R.C. Mons 134994, T.V.A. 457.450.515.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart. (12743)

Extrait du jugement rendu le 19 avril 2001

Le tribunal de commerce de Mons a prononcé la clôture, pour
insuffisance d’actif, de la faillite de la S.P.R.L. Misonne and C°, rue des
Trieux 11, à 7870 Cambron-Saint-Vincent, déclarée par jugement du
13 juillet 1999, R.C. Mons 97825, T.V.A. 402.162.493.

Cette décision décharge le curateur de ses fonctions et dit qu’il n’y a
pas lieu de déclarer la société faillie excusable.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Francart. (12744)

Par jugement du 23 avril 2001, du tribunal de commerce de Mons, a
été déclarée la faillite de la S.P.R.L. Maintenance et Gestion du
Bâtiment, dont le siège social est avenue du Roi Albert 670/8, à
7012 Jemappes, ayant exercé une activité d’entreprise de rénovation
d’immeubles, R.C. Mons 139554, T.V.A. 464.184.491.

Date de cessation des paiements : provisoirement le 23 avril 2001.

Curateur : Me Pierre-Henry Bataille, avocat, rue des Telliers 20,
7000 Mons.

Les déclarations de créances doivent parvenir au greffe du tribunal
de commerce de Mons, palais de justice (extension), place du Parc 32, à
7000 Mons, au plus tard le 23 mai 2001.

Clôture du procès-verbal des créances est fixée au tribunal de
commerce de Mons le 18 juin 2001, à 8 h 30 m.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) P.H. Bataille. (12745)

Par jugement du 30 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
déclaré en faillite, sur aveu, la S.P.R.L. QJM Kids et Company, dont le
siège social est sis à 7850 Enghien, chaussée de Bruxelles 40, exerçant
les activités de vente de textiles pour enfants, R.C. Mons 132913,
T.V.A. 455.352.642.

Curateur : Me Monique Blondiau, avocat à Mons, chemin de la
Procession 164.

Dépôt des déclarations de créances pour le 30 mai 2001 au plus tard.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le 25 juin 2001,
à 8 h 30 m, au tribunal de commerce de Mons, place du Parc 32, à
7000 Mons.

Le jugement déclaratif ordonne la gratuité de la procédure.

Le curateur, (signé) M. Blondiau. (Pro deo) (12746)

Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la clôture, par liquidation, de la faillite de la S.P.R.L. Le Skryp,
déclarée le 29 juin 2000, dont le siège social était rue de Mons 49, à
Braine-le-Comte, ayant exploité un débit de boissons « Taverne du
Théâtre », place Communale 23, à La Louvière, T.V.A. 461.329.822.

Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer la société faillie
excusable.

Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (12747)

Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la clôture, par liquidation, de la faillite de la S.P.R.L. Imatec,
dont le siège social était rue de la Station 120, à Braine-le-Comte,
T.V.A. 457.527.719, déclarée le 8 novembre 1999.

Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer la société faillie
excusable.

Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (12748)

Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la clôture de la faillite de M. Caillaud, Michel, né à Avallon
(France) le 4 août 1948, ayant exploité un débit de boissons « Le
Terroir », chaussée de Lessines 290, à Horrues, T.V.A. 669.375.125, qui
avait été déclarée par jugement du 15 mai 2000.

Le tribunal dit que le failli est excusable.

Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (12749)
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Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de M. Bastien,
Gérard, né à Avesnes sur Helpe (France) le 7 avril 1973, domicilié rue
Gustave Lubin 253, à Jeumont (France), T.V.A. 778.198.138,
R.C. Mons 142086.

Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le failli excusable.
Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (Pro deo) (12750)

Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé, par liquidation, la clôture de la faillite de la S.A. Sotrafond,
dont le siège social est chaussée Paul Houtart 88, à 7110 Houdeng-
Goegnies, T.V.A. 449.381.697.

Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer la société faillie
excusable.

Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (12751)

Par jugement du 19 avril 2001, le tribunal de commerce de Mons a
prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de la
S.P.R.L. Entreprise générale de Construction et de Rénovation-
Engecore, en liquidation, dont le siège social est à 7380 Quiévrain, rue
du Marais 13, déclarée le 4 septembre 2000, T.V.A. 452.741.857.

Le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer la société faillie
excusable.

Le curateur, (signé) P.H. Bataille. (Pro deo) (12752)

Tribunal de commerce de Namur

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Brigitte de Callatay, avocat à 5081 Bovesse, rue de Manoir 1,
en qualité de curateur à la faillite de M. Ledoux, Gérald Serge Charles,
né à Kisantu le 19 juin 1964, domicilié à 5170 Profondeville, Rivière, rue
des Béguines 6, exploitant le commerce de gros et de détail en
vêtements de sports et d’articles de sports et de loisirs pour hommes,
dames et enfants à Namur, Galerie de l’Ange R02, sous l’enseigne « La
Boutique Champion », R.C. Namur 74759, T.V.A. 690.442.238, en
remplacement de Me Michel Borgers, avocat à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
E. Marmagne. (Pro deo) (12753)

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Brigitte de Callatay, avocat à 5081 Bovesse, rue de Manoir 1,
en qualité de curateur à la faillite de la S.C. Tatimo, dont le siège social
est établi à 5170 Profondeville, ruelle Lucie 7, ayant comme activité
principale les affaires immobilières, intermédiaire commercial sauf le
courtage en assurances, R.C. Namur 60502, T.V.A. 438.801.175, en
remplacement de Me Michel Borgers, avocat à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
E. Marmagne. (Pro deo) (12754)

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Brigitte de Callatay, avocat à 5081 Bovesse, rue de Manoir 1,
en qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Romuald, dont le siège
social est établi à 5000 Namur, rue des Gravières 20, y exploitant une
friterie-restaurant ainsi que l’organisation de banquets,
R.C. Namur 73165, T.V.A. 461.239.651, en remplacement de Me Michel
Borgers, avocat à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
E. Marmagne. (Pro deo) (12755)

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Brigitte de Callatay, avocat à 5081 Bovesse, rue de Manoir 1,
en qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Falber, dont le siège
social est établi à Jemeppe-sur-Sambre, section de Spy, route de
Saussin 38, ayant pour activité le commerce de détail ou en gros de

produits et spécialités de nature italienne, ainsi que tous produits se
rapportant en général à la vente aux particuliers (marchés, foires)...,
R.C. Namur 72778, T.V.A. 460.257.575, en remplacement de Me Michel
Borgers, avocat à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
E. Marmagne. (Pro deo) (12756)

Par jugement du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
nommé Me Brigitte de Callatay, avocat à 5081 Bovesse, rue de Manoir 1,
en qualité de curateur à la faillite de la S.P.R.L. Copy-Phone, dont le
siège social est établi à 5004 Bouge, chaussée de Louvain 478, y
exploitant un commerce de gros et de détail en articles en papier et
carton pour l’industrie; intermédiaire commercial sauf le courtage en
assurances, R.C. Namur 52174, T.V.A. 426.569.871, en remplacement de
Me Michel Borgers, avocat à Namur.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
E. Marmagne. (Pro deo) (12757)

Par jugement du 19 avril 2001, la quatrième chambre du tribunal de
commerce de Namur a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les
opérations de la faillite de la S.P.R.L. Namuco Printing Shop, dont le
siège social était sis à 5000 Namur, avenue des Combattants 19,
prononcée par jugement du tribunal de commerce de Namur, en date
du 17 septembre 1998 et a dit n’y avoir lieu à prononcer l’excusabilité
de la société faillie.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J.M. Gyselinx.
(Pro deo) (12758)

En date du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a déclaré
la faillite S.A. Soyrec, R.C. Namur 62511, dont le siège social est établi
rue du Fayt 21, à 5150 Floreffe (Floriffoux), T.V.A. 442.738.682, exploi-
tant rue Riverre 23, à Floreffe.

Le même jugement a reporté provisoirement à la date du
26 avril 2001, la date de cessation des paiements. Il a désigné aux
fonctions de curateur Me Françoise Chauvaux, avocat, route de
Gembloux 12, à 5002 Saint-Servais. Ledit jugement fixe à trente jours le
délai dans lequel les créanciers doivent être déclarées. La clôture du
procès-verbal de vérification des créances se tiendra le 14 juin 2001, à
10 heures, au tribunal de commerce de Namur, palais de justice,
première étage.

Le curateur, (signé) F. Chauvaux. (12759)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 2 avril 2001, a été déclarée ouverte, par citation à
comparaître, la faillite de Mme Loos, Linda, avenue des Prisonniers de
Guerre 34, bte 1, 1490 Court-Saint-Etienne, T.V.A. 776.270.808, activité :
fleuriste.

Juge-commissaire : Jean Dyckmans.

Curateur : Me Michel Janssens, avocat, dont le cabinet est sis à
1400 Nivelles, rue de la Procession 25.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le 11 juin 2001,
à 10 h 30 m, en l’auditoire de ce tribunal, rue de Soignies 21, à
1400 Nivelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) J. Delchambre.
(Pro deo) (12760)

Par jugement du 2 avril 2001, a été déclarée ouverte, par citation à
comparaître, la faillite de M. Jacob, Thierry, rue Zeecrabbe 85/5,
1180 Bruxelles, R.C. Nivelles 79799, T.V.A. 611.795.331, activité : sono-
risation.

Juge-commissaire : Jean Dyckmans.
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Curateur : Me Michel Janssens, avocat, dont le cabinet est sis à
1400 Nivelles, rue de la Procession 25.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le 11 juin 2001,
à 10 h 30 m, en l’auditoire de ce tribunal, rue de Soignies 21, à
1400 Nivelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) J. Delchambre.
(Pro deo) (12761)

Tribunal de commerce de Tournai

Par jugement du 3 mars 1994, le tribunal de commerce de Tournai a
déclaré ouverte la faillite de M. Etienne Coppe, domicilié rue de la
Gare 33, à 7780 Comines, R.C. Tournai 58084, T.V.A. 668.095.220.

Par jugement du même tribunal, daté du 23 avril 2001, sous référence
R.G. A/94/00211, les opérations de la faillite pré-qualifiée ont été
déclarées closes par liquidation.

Le failli a été déclaré inexcusable.

Le curateur, Xavier Leclercq, avocat à Mouscron, rue de Tourcoing 98,
a obtenu décharge de son mandat.

Le curateur, (signé) X. Leclercq. (12762)

Par jugement du 18 juin 1998, le tribunal de commerce de Tournai a
déclaré ouverte la faillite de M. Jean Lefebvre, domicilié rue de la
Filature 4, à 7712 Herseaux, R.C. Tournai 70361, T.V.A. 621.912.728.

Par jugement du même tribunal, daté du 23 avril 2001, sous référence
R.G. A/98/00707, les opérations de la faillite pré-qualifiée ont été
déclarées closes pour insuffisance d’actif.

Le failli a été déclaré excusable.

Le curateur, Xavier Leclercq, avocat à Mouscron, rue de Tourcoing 98,
a obtenu décharge de son mandat.

Le curateur, (signé) X. Leclercq. (12763)

Tribunal de commerce de Verviers

Faillite sur citation

Par jugement du jeudi 26 avril 2001, le tribunal de commerce de
Verviers a déclaré la faillite de la société privée à responsabilité limitée
Sodac Est, dont le siège social est établi à 4800 Verviers, rue Pierre
David 38, R.C. Verviers 69205, T.V.A. 460.829.875, pour le commerce de
gros en chaussures.

Juge-commissaire : M. Albert Vermeire.

Curateur : Me Jacques Piron, avocat à 4800 Verviers, rue des
déportés 82.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le 25 juin 2001,
à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.

Pour extrait conforme : pour le greffier en chef, (signé) Marc
Duysinx. (12764)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

Bij beschikking d.d. 30 april 2001, heeft de heer Pierre Van Nieuwen-
huyse, rechter-commissaris over het faillissement van Indusmetal
B.V.B.A., te 8755 Ruiselede, de vergadering van de schuldeisers, inge-
volge artikel 76 faillissementswet, nopens het vereffeningsverslag vast-
gesteld op woendag 13 juni 2001, om 9 uur, in de raadkamer van de
rechtbank, achterin de zaal N, op de eerste verdieping van het
gerechtsgebouw, Kazernevest 3, te 8000 Brugge.

Deze kennisgeving geldt als enige oproeping.
De hoofdgriffier, (get.) L. Demets. (12765)

Rechtbank van koophandel te Gent

In het faillissement B.V.B.A. G.B.A., met maatschappelijke zetel te
9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 14, H.R. Gent 171305,
BTW 451.329.122, in staat van faillissement verklaard bij het vonnis d.d.
15 mei 1998, werd bij beschikking van de rechter-commissaris van
26 april 2001, de datum van de vergadering der schuldeisers ingevolge
art. 76 F.W., nopens het vereffeningsverslag, bepaald op donderdag
21 juni 2001, te 9 uur, in de gewone zittingszaal van de rechtbank van
koophandel te Gent, Oude Schaapmarkt 22.

De curator : Mr. Geert Waeterloos, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Willem van Nassaustraat 4.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (12766)

Bij vonnis d.d. 27 april 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake Chamonix N.V., algemene bouwonder-
neming beperkt tot de coördinatie, onderneming voor het optrekken
van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten), algemene bouwonder-
neming, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9080 Lochristi, Pauw-
straat 24, H.R. Gent 170049, BTW 450.708.025.

Rechter-commissaris : de heer Pierre Van den Bossche.

Datum staking van de betalingen : 10 april 2001.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 25 mei 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 11 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. Sylvie Kempinaire, advocaat, kantoorhoudende te
9051 Sint-Denijs-Westrem, Putkapelstraat 105.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (12767)

Bij vonnis d.d. 27 april 2001, op bekentenis, eerste kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake Bemiddelingskantoor Guy Willems
N.V., onderneming in onroerende goederen, verzekeringsmakelaar,
tussenpersoon in de handel, onderneming voor het beheer van beleg-
gingen en vermogens, met maatschappelijke zetel gevestigd te
9060 Zelzate, Assenedesteenweg 113, H.R. Gent 156897,
BTW 439.228.173.

Rechter-commissaris : de heer Pierre Van Laere.

Datum staking van de betalingen : 26 april 2001.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 25 mei 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 12 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoor-
zaal A, tweede verdieping.

De curator : Mr. Gajetaan Janssens, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1015.

Voor eensluidend uittreksel : de wnd. hoofdgriffier, (get.)
Y. Bils. (12768)
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Rechtbank van koophandel te Hasselt

Bij vonnis van 14 december 2000 van de rechtbank van koophandel
te Hasselt, werd het faillissement van de B.V.B.A. Lux-Trips, Boseind 98,
3910 Neerpelt, uitgesproken d.d. 26 augustus 1992, H.R. Hasselt 75921,
gesloten verklaard bij gebrek aan actief en werd de gefailleerde niet
verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Patrick
Berben. (12769)

Bij vonnis van 14 december 2000 van de rechtbank van koophandel
te Hasselt, werd het faillissement van de B.V.B.A. Door de Eeuwen,
Boseind 98, 3910 Neerpelt, uitgesproken d.d. 26 augustus 1992,
BTW 404.885.522, H.R. Brussel 531494, gesloten verklaard bij gebrek
aan actief en werd de gefailleerde niet verschoonbaar verklaard.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Patrick
Berben. (12770)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van 20 april 2001, van de rechtbank van koophandel te
Kortrijk, werd het faillissement van de N.V. Createc, Kennedypark 26A,
te 8500 Kortrijk, failliet verklaard bij vonnis van 19 maart 1993, gesloten
wegens gebrek aan actief.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Jan Benoit, advocaat,
Kennedypark 4A, 8500 Kortrijk. (12771)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen,
d.d. 30 april 2001 werd, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken
van de heer Robeyns, Robert, wonende te 2800 Mechelen, Hendrik
Speecqvest 70 K 104, H.R. Mechelen 57716, BTW 634.231.035.

De heer Verbruggen werd als rechter-commissaris aangesteld en
Mr. Marina Hermans, advocaat te 2800 Mechelen, er kantoorhoudende
aan de Frans Halsvest 33/1, als curator.

De schuldvorderingen dienen ingediend ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7, ten laatste op 5 juni 2001.

Het nazicht van de schuldvorderingen zal doorgaan ter zitting van
voormelde rechtbank : op 11 juni 2001, te 9 uur.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Marina
Hermans. (12772)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen,
d.d. 30 april 2001 werd, op bekentenis, het faillissement uitgesproken
van de B.V.B.A. Vansant R., met zetel gevestigd te 2580 Putte, Heist-
steenweg 4, H.R. Mechelen 76097, BTW 453.047.606.

De heer Verbruggen werd als rechter-commissaris aangesteld en
Mr. Marina Hermans, advocaat te 2800 Mechelen, er kantoorhoudende
aan de Frans Halsvest 33/1, als curator.

De schuldvorderingen dienen ingediend ter griffie van de rechtbank
van koophandel te Mechelen, Voochtstraat 7, ten laatste op 5 juni 2001.

Het nazicht van de schuldvorderingen zal doorgaan ter zitting van
voormelde rechtbank : op 11 juni 2001, te 9 uur.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Marina
Hermans. (12773)

Bij vonnis d.d. 23 april 2001 van de rechtbank van koophandel te
Mechelen werd, bij gebek aan actief, gesloten verklaard de faling,
d.d. 19 februari 1977, van de B.V.B.A. DND Woningbouw, met zetel te
2580 Schriek-Putte, Heintjesstraat 14, BTW 444.145.875.

De gefaalde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) De Neef, Betty. (12774)

Rechtbank van koophandel te Tongeren

Bij vonnis d.d. 5 april 2001 werd het faillissement Drapilux B.V.B.A.,
Pauwengraaf 32, 3630 Maasmechelen, BTW 452.489.954, volgens
summiere rechtspleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet
toegestaan.

De curatoren, (get.) M. Hanssen; B. Mailleux. (Pro deo) (12775)

Bij vonnis d.d. 5 april 2001 werd het faillissement J.P. & G. B.V.B.A.,
Koning Albertlaan 30, 3620 Lanaken, BTW 460.926.083, volgens
summiere rechtspleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet
toegestaan.

De curatoren, (get.) M. Hanssen; B. Mailleux. (Pro deo) (12776)

Bij vonnis d.d. 5 april 2001 werd het faillissement Heijnen Johnny
Bouw B.V.B.A., Dr. Haubenlaan 34A, 3630 Maasmechelen,
BTW 458.636.685, volgens summiere rechtspleging gesloten. De
verschoonbaarheid werd niet toegestaan.

De curatoren, (get.) M. Hanssen; B. Mailleux. (Pro deo) (12777)

Bij vonnis d.d. 19 april 2001 werd het faillissement Kedro Electro
N.V., Langendijkstraat 10, 3690 Zutendaal, BTW 423.990.265, volgens
gewone rechtspleging gesloten. De verschoonbaarheid werd niet toege-
staan.

De curatoren, (get.) M. Hanssen; B. Mailleux. (Pro deo) (12778)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, d.d.
30 april 2001, werd B.V.B.A. Try Out, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 76,
H.R. Tongeren 86240, groothandel in sportartikelen, BTW 442.121.248,
in staat van faillissement verklaard op aangifte.

Datum van staking van betaling : voorlopig op 25 april 2001.

Curator : Mr. Guy Hermans, advocaat te 3700 Tongeren, Bilzer-
steenweg 243.

Indienen van de schuldvorderingen : ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, uiterlijk op 30 mei 2001.

Sluiting van het proces-verbaal van verificatie van de schuldvorde-
ringen : 7 juni 2001, om 10 uur, ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, eerste verdieping.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Guy Hermans.
(Pro deo) (12779)

De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van
26 april 2001, in staat van faillissement verklaard Veehandel Marcel
Hendrickx N.V., waarvan de zetel gevestigd is te Kinrooi, Breeër-
steenweg 218, H.R. Tongeren 77402, groothandel in dieren,
BTW 454.290.689.

Tijdstip van staking van betaling : 26 oktober 2000.

Curatoren : Mrs. Marc Hanssen en Bernard Mailleux, advocaten te
Genk, Molenstraat 24.

Indienen van de schuldvorderingen : griffie rechtbank van koop-
handel, Kielenstraat 22, bus 4, te 3700 Tongeren, uiterlijk vóór
26 mei 2001.
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Sluiting proces-verbaal nazicht van de schuldvorderingen :
31 mei 2001, om 10 uur, in raadkamer, rechtbank van koophandel te
Tongeren, Kielenstraat 22, eerste verdieping.

Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Mrs. M. Hanssen &
B. Mailleux. (Pro deo) (12780)

Rechtbank van koophandel te Turnhout

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. Corporate
Identity Kleding, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2440 Geel,
Pas 105, eerste verdieping, kamer 1, H.R. Turnhout 80904, uitgesproken
bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout van
30 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 4 september 2001, te 8 u. 45 m., om
het verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het fail-
lissement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12781)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. Construktie-
werkhuizen Lodewijckx, met maatschappelijke zetel gevestigd te
2450 Meerhout, Eindhoutsebaan 49, H.R. Turnhout 13541, uitgesproken
bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout van
16 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 19 juni 2001, te 8 u. 45 m., om het
verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het faillis-
sement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12782)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. Den Heiberg,
met maatschappelijke zetel gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Hoogstraats-
esteenweg 108, H.R. Turnhout 70938, uitgesproken bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Turnhout van 16 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 19 juni 2001, te 8 u. 45 m., om het
verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het faillis-
sement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12783)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. M.D.-Weekend,
met maatschappelijke zetel gevestigd te 2400 Mol, Kloosterstraat 13,
H.R. Turnhout 54417, uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Turnhout van 16 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 19 juni 2001, te 8 u. 45 m., om het
verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het faillis-
sement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12784)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. Batinterieur
Tic, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2300 Turnhout, Korte
Vianenstraat 30, bus 2, H.R. Turnhout 78992, uitgesproken bij vonnis
van de rechtbank van koophandel te Turnhout van 16 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 19 juni 2001, te 8 u. 45 m., om het
verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het faillis-
sement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12785)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. Redec, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Pausen-
straat 1, H.R. Turnhout 38967, uitgesproken bij vonnis van de rechtbank
van koophandel te Turnhout van 30 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 4 september 2001, te 8 u. 45 m., om
het verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het fail-
lissement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12786)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement C.V.O.H.A. C.M.D.
Belgium, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2460 Kasterlee,
Vogelzang 11, H.R. Turnhout 79299, uitgesproken bij vonnis van de
rechtbank van koophandel te Turnhout van 30 juni 1998.

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 4 september 2001, te 8 u. 45 m., om
het verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het fail-
lissement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12787)

Bericht aan de schuldeisers van het faillissement N.V. J.M. Balmatt
Industries en N.V. J.M. Balmatt, met maatschappelijke zetel gevestigd
te 2400 Mol, Lichtstraat 20, H.R. Turnhout 807, voor wat betreft
N.V.J.M. Balmatt Industries, en H.R. Turnhout 50183 voor wat betreft
N.V. J.M. Balmatt, uitgesproken bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Turnhout van 1 juli 1998 (vonnis voeging d.d.
27 oktober 1998).

Bij beschikking van de rechter-commissaris worden de schuldeisers
in vergadering opgeroepen in de rechtbank van koophandel te Turn-
hout, de Merodelei 13, op dinsdag 4 september 2001, te 8 u. 45 m., om
het verslag van de curator te horen nopens de vereffening van het fail-
lissement.

De e.a. adjunct-griffier, (get.) L. Verstraelen. (12788)

Régime matrimonial − Huwelijksvermogensstelsel

Par requête en date du 2 mai 2001, les époux, M. Debloem, Roger
Félix, pensionné, né à La Hulpe le 2 novembre 1933, et Mme Gailly,
Annie Blanche Henriette Ghislaine, pensionnée, née à Genval le
5 avril 1936, domiciliés ensemble à Rixensart (deuxième division de
Genval), rue de la Bruyère 19, ont introduit devant le tribunal de
première instance à Bruxelles, une requête en homologation du contrat
constatant la modification de leur régime matrimonial, dressé par
Me Jean-Pierre Dooms, notaire de résidence à Watermael-Boitsfort, en
date du 2 mai 2001.

Pour les époux, M. Debloem et Mme Gailly, (signé) Jean-Pierre
Dooms, notaire. (12789)

Par requête en date du 20 mars 2001, M. Karel Joseph Raoul Céline
Verhezen, administrateur de société, né à Anvers le 27 mai 1943, et son
épouse, Mme Marie Ghislaine Léa Michelle Jacqueline Deneubourg,
employée, née à Frasnes-lez-Buissenal le 10 octobre 1951, domiciliés à
Rebecq, chemin Droleau 2, ont introduit devant le tribunal de première
instance de Nivelles, une requête en homologation du contrat modifi-
catif de leur régime matrimonial, dressé par le notaire Pierre Sterck-
mans, à Tubize, le 20 mars 2001.
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Aux termes de leur contrat modificatif, les époux Verhezen-
Deneubourg, ont déclaré vouloir adopter le régime de la séparation de
biens pure et simple.

Fait à Tubize, le 30 avril 2001.

Pour les requérants, (signé) Pierre Sterckmans, notaire. (12790)

Par requête en date du 17 avril 2001, M. Benoît Angelo Gabriel
Savoldi, indépendant, né à Braine-le-Comte le 29 août 1967, et son
épouse, Mme Marion Louise Jeanne Picalausa, assistante sociale, née à
Halle le 27 juillet 1966, domiciliés à Tubize, rue des Frères Taymans 214,
ont introduit devant le tribunal de première instance de Nivelles, une
requête en homologation du contrat modificatif de leur régime matri-
monial, dressé par le notaire Pierre Sterckmans, à Tubize, le même jour.

Aux termes de leur contrat modificatif, les époux Savoldi-Picalausa
ont déclaré vouloir adopter le régime de la séparation de biens pure et
simple.

Fait à Tubize, le 30 avril 2001.

Pour les requérants, (signé) Pierre Sterckmans, notaire. (12791)

Blijkens vonnis d.d. 13 februari 2001, heeft de rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde, de akte verleden, voor notaris Georges
Vernimmen, te Moerzeke, op 8 juni 2000, houdende wijziging van het
huwelijkscontract tussen de heer Maurice Alfons Willem, geboren te
Denderbelle op 10 september 1933, en zijn echtgenote, Mevr. Suzanne
Jeanne Cesarine Eveline Drieghe, beiden gepensioneerden, te Dender-
monde, Smeyskensstraat 94, welke wijziging bestaat uit een inbreng
door elk der echtgenoten van eigen goederen in het gemeenschappelijk
vermogen, alsook een actualisering van het bestaande beding van
toebedeling en van de bestaande contractuele erfstelling, gehomolo-
geerd.

Moerzeke, gemeente Hamme, 16 februari 2001.

(Get.) Peter Calliauw, notaris, in zijn hoedanigheid van plaatsver-
vanger van notaris Georges Vernimmen, namens de verzoe-
kers. (12792)

Bij vonnis van 22 februari 2001, uitgesproken door de derde burger-
lijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, werd de akte
gehomologeerd, verleden voor notaris Paul De Sutter, met standplaats
te Lotenhulle-Aalter, op 24 november 2000, houdende wijziging van het
huwelijksvermogensstelsel, tussen de heer Roland Louis Adrienne
Celie, landbouwer, en zijn echtgenote, Mevr. Annette Elodie Raphaël
De Visscher, verpleegster, samenwonende te 9078 Lochristi (Zaffelare),
Dam 35, inhoudende het behoud van het wettelijk stelsel doch met
inbreng door de heer Roland Celie, van onroerende goederen, afhan-
gende van zijn eigen vermogen in het gemeenschappelijk vermogen
van de echtgenoten, Roland Celie-De Visscher, Annette.

(Get.) P. De Sutter, notaris. (12793)

De heer Riebbels, Marc Arsène, dierenarts, geboren te Lokeren op
21 februari 2952, en zijn echtgenote, Mevr. Bracke, Marleen Martha
Gerarda, gegradueerde in de arbeidstherapie, geboren te Gent op
28 oktober 1953, beiden wonende te 9160 Lokeren, H. Hartlaan 27,
gehuwd onder het wettelijk stelsel, blijkens huwelijkscontract, verleden
voor notaris Ignace Daelman, te Laarne, op 22 november 1976, gewij-
zigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Filip Van der

Cruysse, te Lokeren, op 30 maart 2001, door inbreng in het gemeen-
schappelijk vermogen van een onroerend goed. Na publicatie in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal het verzoekschrift tot homologatie
worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde.

(Get.) Filip Van der Cruysse, notaris. (12794)

Volgens vonnis uitgesproken op 20 februari 2001, door de zevende
kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, werd de wijziging
van het huwelijksvermogensstelsel, inhoudende overgang van een
gemeenschapsstelsel naar een stelsel van scheiding van goederen,
tussen de heer Emmanuel Pierre Arthur Marie Agneessens, bediende,
geboren te Deinze op 24 november 1951, van Belgische nationaliteit, en
zijn echtgenote, Mevr. Brigitte Josette Paule Hennau, huisvrouw,
geboren te Luik op 10 maart 1955, van Belgische nationaliteit, wonende
te Wezenbeek-Oppem, Grensstraat 38, gerealiseerd bij akte verleden
voor notaris Philippe Daems, te Watermaal-Bosvoorde, op 7 juli 2000,
gehomologeerd.

(Get.) Ph. Daems, notaris. (12795)

Bij verzoekschrift van 30 april 2001, hebben de echtgenoten, Jan Paul
De Cooman, bediende, geboren te Leuven op 18 maart 1959, en Marleen
Anna Gilberte Resseler, studente, geboren te Brasschaat op 19 mei 1959,
samen gehuisvest te Leuven, Ludovicus Zamenhofstraat 8, aan de
burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Leuven de homologatie
gevraagd van het wijzigend huwelijkscontract, opgemaakt bij akte van
notaris Hugo Kuijpers, te Leuven (Heverlee) op 30 april 2001.

(Get.) H. Kuijpers, notaris. (12796)

Bij verzoekschrift van 18 april 2001 hebben de echtgenoten de heer
Firmin Pauli en Mevr. Jacqueline Strubbe, samenwonende te Brugge
(Assebroek), Aanborgersstraat 16, gehuwd onder het stelsel van wette-
lijke gemeenschap bij ontstentenis van een huwelijkscontract, voor de
burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Brugge een vraag ingediend
tot homologatie van het contract houdende wijziging van huwelijks-
vermogensstelsel, opgemaakt door akte verleden voor notaris Els Van
Tuyckom, te Brugge (Sint-Kruis), op 18 april 2001, en inhoudende :

behoud van het stelsel van wettelijke gemeenschap;

inbreng door de heer Firmin Pauli van een woonhuis te Brugge
(Assebroek), Schijfstraat 28, sectie C nr. 377/T/3, groot : 251 m2 in de
wettelijke gemeenschap van goederen.

(Get.) E. Van Tuyckom, notaris. (12797)

Bij vonnis van 23 februari 2001 heeft de rechtbank van eerste aanleg
te Antwerpen gehomologeerd de akte verleden voor notaris Jan
Michoel, te Hoogstraten, op 14 november 2000, waarbij de heer David
Johan Benjamin Mattheeussen, zelfstandig helper, en zijn echtgenote,
Mevr. Maggi Leonia Henricus Van Mol, bediende, samenwonende te
2960 Sint-Lenaerts, Nieuwstraat 23, een wijziging hebben aangebracht
aan hun huwelijksstelsel.

Voor de verzoekers : (get.) Jan Michoel, notaris te Hoogstra-
ten. (12798)
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Op 2 mei 2001 hebben de echtgenoten Dirk Lodewijk Maria Jozef
Janssens, computer-ingenieur, geboren te Borgerhout op 24 juli 1951,
en Marleen Lucienne Frederika Vandevelde, zonder beroep, geboren te
Wilrijk op 14 maart 1958, wonende te Kontich, Kruisschanslei 39,
beiden van Belgische nationaliteit, op de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen neergelegd een verzoekschrift strekkende tot homologatie
van de akte verleden voor notaris Leopold Tobback, te Antwerpen
(Borgerhout), op 12 april 2001, waarbij zij hun huwelijksvermogens-
stelsel inhoudende een scheiding van goederen maar een wijziging
doen aan de samenstelling van de vermogens.

Antwerpen, 2 mei 2001.
(Get.) L. Tobback, notaris. (12799)

Bij verzoekschrift van 25 april 2001 hebben de heer Wouter Etienne
Paula Van de Walle, bediende, en zijn echtgenote, Mevr. Caroline
Denise Erna De Brée, zelfstandige, samenwonende te Zomergem,
Tennislaan 38, voor de rechtbank te Gent de homologatie gevraagd van
een akte verleden voor notaris Thibault Van Belle, te Zomergem, op
25 april 2001, houdende wijziging van huwelijksvoorwaarden en in
’t bijzonder : inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeen-
schap.

Voor de verzoekers : (get.) Thibault Van Belle, notaris. (12800)

Blijkens vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, zevende kamer, op twintig februari tweeduizend en één, werd
de akte verleden voor ondergetekende notaris Michel van Tieghem de
Ten Berghe, te Oostende, op dertien december tweeduizend, houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Herreman,
André Fernand, stadswerkman, geboren te Oostende op zeventien juni
negentienhonderd vijfenvijftig, en zijn echtgenote, Mevr. Van de
Riviere, Mireille Marina, arbeidster, geboren te Oostende op achten-
twintig november negentienhonderd tweeënvijftig, samenwonende te
8400 Oostende, Violierenstraat 62, gehomologeerd.

In deze akte hebben de echtgenoten Herreman-Van de Riviere hun
huwelijksgoederenstelsel als volgt gewijzigd :

Het onroerend goed gelegen te Oostende, Violierenlaan 62, dat
persoonlijk toebehoorde aan de heer Herreman, André, voornoemd,
werd in het gemeenschappelijk vermogen van de heer Herreman,
André, en zijn echtgenote, Mevr. Van de Riviere, beiden voornoemd,
gebracht.

Voor de echtgenoten Herreman-Van de Riviere : (get.) Michel van
Tieghem de Ten Berghe, notaris te Oostende. (12801)

De rechtbank van eerste aanleg te 3700 Tongeren, 18e Oogstwal 35,
heeft bij vonnis van 18 april 2001, de heer Jozef Scheepers, advocaat te
3700 Tongeren, Leopoldwal 4, als curator aangesteld van de voor
onbeheerd gehouden nalatenschap van wijlen Vandormael, Ghislaine
Arnoldine Marguerite Rosaline, geboren te Wellen op 8 oktober 1926,
in leven wonende te Borgloon, Graethempoort 3A, en overleden te
Borgloon op 29 april 2000.

Datum indienen van schuldvorderingen : binnen de drie maadnen
na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op het adres van de curator.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J. Scheepers. (12802)

Bij beschikking uitgesproken in raadkamer door de derde kamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op 12 april 2001, werd
Mr. Etienne De Ridder, advocaat te Mechelen, met kantoor Leopold-
straat 64, benoemd als curator van de onbeheerde nalatenschap van
wijlen de heer De Smedt, Frederik, geboren te Mechelen op
4 januari 1931, en overleden te Mechelen op 14 februari 2001, laatst
wonende voor zover gekend te 2800 Mechelen, Nekkerspoel-
straat 256/2.

Alle schuldeisers worden verzocht bij aangetekend bericht aan
ondergetekende op het adres bovenvermeld hun rechten te doen
kennen binnen de drie maanden te rekenen van de datum van huidige
publicatie.

Mechelen, 2 mei 2001.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) E. De Ridder. (12803)

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 20 april 2001, door de eerste
kamer der rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Johan Van Wilder, advocaat te
9300 Aalst, Binnenstraat 39, bus 1, werd aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen Van den Nest, Jozef Ghislain
Edgard, geboren te Aalst op 11 oktober 1950, laatst wonende te
9340 Lede, Kasteeldreef 103/1, en overleden te Aalst op
13 september 2000.

Dendermonde, 27 april 2001.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) Ann Pauwels. (12804)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 16 maart 2001, verleende de eerste B kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen een vonnis waarbij Mr. Teughels, Yves,
advocaat en plaatsvervangend rechter te Antwerpen, kantoorhoudende
te 2600 Berchem, Coremansstraat 14A, werd aangesteld als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen Alfons Mathilda Macka,
geboren te Emblem op 27 december 1948, ongehuwd, laatst wonende
te Ranst, Liersesteenweg 125, en overleden te Edegem op 23 maart 2000.

Antwerpen, 27 april 2001.

De griffier, (get.) An Rasschaert. (12805)

Succession vacante − Onbeheerde nalatenschap

De rechtbank van eerste aanleg te 3700 Tongeren, 18e Oogstwal 35,
heeft bij vonnis van 18 april 2001, de heer Jozef Scheepers, advocaat te
3700 Tongeren, Leopoldwal 4, als curator aangesteld van de voor
onbeheerd gehouden nalatenschap van wijlen Vandormael, Ghislaine
Arnoldine Marguerite Rosaline, geboren te Wellen op 8 oktober 1926,
in leven wonende te Borgloon, Graethempoort 3A, en overleden te
Borgloon op 29 april 2000.

Datum indienen van schuldvorderingen : binnen de drie maadnen
na de publicatie in het Belgisch Staatsblad op het adres van de curator.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) J. Scheepers. (12802)

Bij beschikking uitgesproken in raadkamer door de derde kamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, op 12 april 2001, werd
Mr. Etienne De Ridder, advocaat te Mechelen, met kantoor Leopold-
straat 64, benoemd als curator van de onbeheerde nalatenschap van
wijlen de heer De Smedt, Frederik, geboren te Mechelen op
4 januari 1931, en overleden te Mechelen op 14 februari 2001, laatst
wonende voor zover gekend te 2800 Mechelen, Nekkerspoel-
straat 256/2.

Alle schuldeisers worden verzocht bij aangetekend bericht aan
ondergetekende op het adres bovenvermeld hun rechten te doen
kennen binnen de drie maanden te rekenen van de datum van huidige
publicatie.

Mechelen, 2 mei 2001.

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) E. De Ridder. (12803)
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Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 20 april 2001, door de eerste
kamer der rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Johan Van Wilder, advocaat te
9300 Aalst, Binnenstraat 39, bus 1, werd aangesteld als curator over de
onbeheerde nalatenschap van wijlen Van den Nest, Jozef Ghislain
Edgard, geboren te Aalst op 11 oktober 1950, laatst wonende te
9340 Lede, Kasteeldreef 103/1, en overleden te Aalst op
13 september 2000.

Dendermonde, 27 april 2001.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Ann Pauwels. (12804)

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Op 16 maart 2001, verleende de eerste B kamer van de rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen een vonnis waarbij Mr. Teughels, Yves,
advocaat en plaatsvervangend rechter te Antwerpen, kantoorhoudende
te 2600 Berchem, Coremansstraat 14A, werd aangesteld als curator over
de onbeheerde nalatenschap van wijlen Alfons Mathilda Macka,
geboren te Emblem op 27 december 1948, ongehuwd, laatst wonende
te Ranst, Liersesteenweg 125, en overleden te Edegem op 23 maart 2000.

Antwerpen, 27 april 2001.

De griffier, (get.) An Rasschaert. (12805)

Bekendmaking gedaan in uitvoering van de wet van 6 augustus 1990
betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Publication faite en exécution de la loi du 6 août 1990
relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Union nationale des Mutualités socialistes

Changements dans la composition du conseil d’administration

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2000 :

« L’assemblée générale confirme le remplacement :

Mutualité Mons-Borinage : Daubry, André par Carlier, Gustave.

Mutualité Mechelen-Turnhout : Geens, Fernand par Callewaert, Paul ».

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 avril 2001 :

« L’assemblée générale procède à la nomination comme administrateur de M. Tony Coonen en remplacement de M. Herman Reynders, comme
représentant de la Mutualité 322 — De Voorzorg-Limburg ». (12806)
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