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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
MINISTERE DE LA JUSTICE
F. 2001 — 1408

MINISTERIE VAN JUSTITIE
[C − 2001/09426]

19 AVRIL 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 27 juin 2000
portant création d’une Commission « tribunaux de l’application
des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la
peine »
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 27 juin 2000 portant création d’une Commission
« tribunaux de l’application des peines, statut juridique externe des
détenus et fixation de la peine »;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, rendu le 2 avril 2001;

N. 2001 — 1408

[C − 2001/09426]

19 APRIL 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 27 juni 2000 houdende oprichting van een Commissie
« strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting »
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 2000 houdende oprichting
van een Commissie « strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting »;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven
op 2 april 2001;

Considérant que dans l’accord gouvernemental approuvé par le
Conseil des Ministres du 14 juillet 1999, il a été décidé d’élaborer de
nouvelles dispositions concernant l’imposition et l’exécution des peines
et des mesures privatives de libertés; que cela concerne la fixation et la
motivation de la peine par le juge, les modalités d’exécution des peines
et de libération anticipée et l’institution de tribunaux de l’application
des peines;

Overwegende dat in het regeerakkoord, dat werd goedgekeurd in de
Ministerraad van 14 juli 1999, beslist werd nieuwe regelingen uit te
werken met betrekking tot de oplegging en de uitvoering van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen; dat dit betrekking heeft op de straftoemeting en de motivering van de straffen door
de rechter, op de modaliteiten van strafuitvoering en vervroegde
invrijheidstelling en op de instelling van strafuitvoeringsrechtbanken;

Considérant que pour la réalisation des missions définies dans
l’arrêté royal du 27 juin 2000, il est nécessaire d’élargir la Commission
de deux membres afin d’élaborer une proposition de réglementation
intégrée;

Overwegende dat voor de uitwerking van opdrachten zoals bepaald
in het koninklijk besluit van 27 juni 2000 het nodig is de commissie uit
te breiden met twee leden teneinde een geı̈ntegreerd voorstel van
rechtsregeling uit te werken;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. L’article 3, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 27 juin 2000
portant création d’une Commission « tribunaux de l’application des
peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine », est
remplacé par la disposition suivante :

Artikel 1. Artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van
27 juni 2000 houdende oprichting van een Commissie ″strafuitvoeringsrechtbanken, externe rechtspositie van gedetineerden en straftoemeting″ wordt vervangen als volgt :

« Le Ministre nomme les membres de la Commission, qui est
composée d’un maximum de vingt-sept membres. »

« De Minister benoemt de leden van de Commissie die is samengesteld uit ten hoogste zevenentwintig leden. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2001.
Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du
présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2001.
Art. 3. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit
besluit.
Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 april 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN
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MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE
F. 2001 — 1409

[C − 2001/16182]

29 MAI 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la
fièvre aphteuse
Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW
N. 2001 — 1409

[C − 2001/16182]

29 MEI 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 22 mei 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter
bestrijding van mond- en klauwzeer
De Minister van Landbouw en Middenstand,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée
par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993,
21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999,
notamment l’article 9bis;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, gewijzigd bij
de wetten van 29 december 1990, 20 juli 1991, 6 augustus 1993,
21 december 1994, 20 december 1995, 23 maart 1998 en 5 februari 1999,
inzonderheid op artikel 9bis;

Vu l’arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende
bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie
van aangifteplichtige varkensziekten;

Vu l’arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux
soumises à l’application de l’article 9bis de la loi du 24 mars 1987
relative à la santé des animaux;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 1995 tot aanwijzing van
de dierenziekten die vallen onder de toepassing van artikel 9bis van de
dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

Vu l’arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en
vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des
maladies de bovins à déclaration obligatoire;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende
bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie
van aangifteplichtige runderziekten;

Vu l’arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux
pendant le transport et aux conditions d’enregistrement des transporteurs et d’agrément des négociants, des points d’arrêt et des centres de
rassemblement;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de
bescherming van de dieren tijdens het vervoer en de erkenningvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra;

Vu l’arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre
aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989,
18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l’article 53bis;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1965 betreffende de
bestrijding van mond- en klauwzeer, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 21 februari 1972, 3 april 1989, 18 maart 1991 en
31 oktober 1996, inzonderheid op artikel 53bis;

Vu l’arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 mei 2001 houdende tijdelijke
maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer;

Vu la décision 2001/356/CE de la Commission relative à de certaines
mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et
abrogeant la décision 2001/172/CE, telle que modifiée;

Gelet op de beschikking 2001/356/EG van de Commissie tot
vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en
klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en houdende intrekking van
beschikking 2001/172/EG, zoals gewijzigd;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas, telle que modifiée;

Gelet op de beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland,
zoals gewijzigd;

Vu la décision 2001/327/CE relative aux restrictions en matière de
mouvement d’animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la
fièvre aphteuse et abrogeant la décision 2001/263/CE, telle que
modifiée;

Gelet op de beschikking 2001/327/EG tot vaststelling van beperkende maatregelen met betrekking tot verplaatsingen van dieren van
voor mond- en klauwzeer gevoelige soorten en houdende intrekking
van beschikking 2001/263/EG, zoals gewijzigd;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 9 augustus 1980, 16 juni 1989, 4 juli 1989, 6 april 1995 en
4 augustus 1996;

Vu l’urgence;
Considérant qu’il est urgent d’adapter les mesures sanitaires à
l’évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse,

Arrête :
er

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het dringend noodzakelijk is de sanitaire maatregelen aan te passen aan de evolutie van de toestand wat betreft monden klauwzeer,
Besluit :

Article 1 . Les dispositions de l’article 3, 3˚, 4˚ et 5˚ de l’arrêté
ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte
contre la fièvre aphteuse, sont abrogées.

Artikel 1. De bepalingen van artikel 3, 3˚, 4˚ en 5˚ van het
ministerieel besluit van 22 mei 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter
bestrijding van mond- en klauwzeer, worden opgeheven.

Art. 2. L’article 6, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition
suivante :

Art. 2. Artikel 6, § 3, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« Article 6, § 3. En dérogation au § 1er, le transport des ovins, caprins
et cervidés est autorisé :

« Artikel 6, § 3. In afwijking van § 1 is het transport van schapen,
geiten en herten toegelaten rechtstreeks van :

1˚ directement d’un troupeau vers un abattoir;

1˚ een beslag naar een slachthuis;

2˚ directement d’un seul troupeau vers d’autres troupeaux situés
dans la même province ou vers maximum dix troupeaux situés dans
une autre province selon les conditions suivantes :

2˚ één beslag naar andere beslagen in dezelfde provincie of naar
maximum 10 beslagen gesitueerd in een andere provincie onder de
volgende voorwaarden :

les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au
moins les 20 jours qui précèdent l’autorisation, ou depuis leur naissance
dans le troupeau d’origine si les animaux ont moins de 20 jours et
aucun animal appartenant à une espèce sensible n’a été introduit dans
le troupeau durant cette période;

de dieren hebben gedurende ten minste 20 dagen voorafgaand aan
de toelating verbleven op het beslag van herkomst of sinds hun
geboorte indien de dieren jonger zijn dan 20 dagen en geen enkel dier
behorende tot een gevoelige diersoort werd toegevoegd aan het beslag
gedurende deze periode;
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3˚ lors d’un transport d’ovins et de caprins vers un autre Etat
membre, les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être
transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux
issus d’un autre troupeau au cours du transport. Cette disposition n’est
pas d’application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à
l’abattage. »

3˚ tijdens transport van schapen en geiten naar een andere lidstaat
mogen dieren van verschillende beslagen niet samen getransporteerd
worden en niet in contact komen met dieren van een ander beslag
tijdens het transport. Deze bepaling is niet van toepassing voor
schapen, geiten en herten bestemd voor de slachting. »

Art. 3. L’article 10 du même arrêté est complété par un § 4bis, libellé
comme suit :

Art. 3. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een
§ 4bis, luidend als volgt :

« Article 10, § 4bis. En dérogation aux dispositions du § 3, l’introduction de porcs d’élevage et de rente ansi que de bovins d’élevage et de
rente, provenant d’une exploitation des Pays-Bas, située dans une des
provinces suivantes : Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, NoordBrabant, Limburg, la partie de la province de Gelderland située au sud
de la rivière Rijn-Waal-Merwede et la partie de la province d’Utrecht à
l’ouest de l’A27, est autorisée sous les conditions suivantes :

« Artikel 10, § 4bis. In afwijking van § 3 is het binnenbrengen van foken gebruiksvarkens en fok- en gebruiksrunderen uit Nederland afkomstig van een bedrijf gelegen in één de volgende provincies : NoordHolland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, het deel
van de provincie Gelderland ten zuiden van de rivier Rijn-WaalMerwede en het deel van de provincie Utrecht ten westen van de A27,
toegelaten onder de volgende voorwaarden :

1˚ les animaux proviennent d’une seule exploitation de naissance et
sont transportés directement vers une seule exploitation de destination;

1˚ de dieren zijn afkomstig van één enkel bedrijf van geboorte en
worden rechtstreeks vervoerd naar één enkel bedrijf van bestemming;

2˚ chaque envoi est prénotifié au moins 24 heures avant le transport
aux Services vétérinaires locaux et centraux;

2˚ elke zending wordt ten minste 24 uur voorafgaand aan het
transport geprenotificeerd aan de lokale en centrale Veterinaire Diensten;

3˚ les animaux ne peuvent quitter l’exploitation de destination durant
au moins les trois semaines qui suivent leur arrivée, sauf pour être
transportés directement vers un abattoir;

3˚ de dieren mogen gedurende ten minste drie weken na aankomst
het bedrijf van bestemming niet verlaten, tenzij voor rechtstreeks
vervoer naar een slachthuis;

4˚ les animaux sont soumis après leur arrivée à un examen clinique
efféctué par le vétérinaire d’exploitation. Un examen clinique est
effectué une fois par semaine avec un intervalle de cinq jours minimum
pendant les trois semaines qui suivent l’arrivée des animaux dans
l’exploitation de destination. Les coûts de l’examen clinique sont à
charge du responsable du troupeau de destination. »

4˚ na hun aankomst worden de dieren onderworpen aan een klinisch
onderzoek uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts. Het klinisch onderzoek wordt eenmaal per week uitgevoerd met een tussentijd van ten
minste vijf dagen tijdens de drie weken na aankomst van de dieren op
het bedrijf van bestemming. De kosten van het klinisch onderzoek zijn
ten laste van de verantwoordelijke van het beslag van bestemming. »

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mai 2001, à 00 heure.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 30 mei 2001, om 00 uur.

Bruxelles, le 29 mai 2001.

Brussel, 29 mei 2001.

Le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS

J. GABRIELS

*

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

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

F. 2001 — 1410
[C − 2001/22300]
19 AVRIL 2001. — Arrêté royal relatif à l’importation parallèle des
médicaments à usage humain et à la distribution parallèle des
médicaments à usage humain et à usage vétérinaire

N. 2001 — 1410
[C − 2001/22300]
19 APRIL 2001. — Koninklijk besluit betreffende de parallelinvoer
van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle
distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment les
articles 6, § 1er, modifié par l’arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du
20 octobre 1998 et 13bis, § 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la loi du 13 juin 1999 adaptant certaines lois et certains arrêtés à
la formation de l’Espace économique européen, en exécution de
règlements et de directives pris par les institutions des Communautés
européennes, notamment l’article 3;
Vu le Règlement (CE) N° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993
établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la
surveillance des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire et
instituant une Agence européenne pour l’évaluation des médicaments,
notamment l’article 3;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen,
inzonderheid op de artikelen 6, § 1, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 8 augustus 1997 en bij de wet van 20 oktober 1998 en 13bis, § 2,
ingevoegd bij de wet van 29 december 1990;
Gelet op de wet van 13 juni 1999 tot aanpassing aan de tot
standkoming van de Europese Economische Ruimte van sommige
wetten en besluiten ter uitvoering van verordeningen en richtlijnen van
de instellingen van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid op
artikel 3;
Gelet op de Verordening (EG) Nr. 2309/93 van de Raad van
22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het
verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen
voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een
Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, inzonderheid
op artikel 3;
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Vu l’arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la distribution
en gros des médicaments et à leur dispensation, notamment les
articles 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 octobre 1967 et
31 décembre 1992 et 4, § 1er, remplacé par l’arrêté royal du 31 décembre 1992 et modifié par l’arrêté royal du 3 mai 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de
fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van
geneesmiddelen, inzonderheid op de artikelen 3, § 1, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 16 oktober 1967 en 31 december 1992 en 4, § 1,
vervangen bij het koninklijk besluit van 31 december 1992 en gewijzigd
bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999;

Vu l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des
médicaments, notamment les articles 1er, § 1er, remplacé par l’arrêté
royal du 23 juin 1999, 11, § 1er, remplacé par l’arrêté royal du
1er février 1996, 14 et 16, § 1er, remplacés par l’arrêté royal du
21 octobre 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de
registratie van geneesmiddelen, inzonderheid op de artikelen 1, § 1,
vervangen bij het koninklijk besluit van 23 juni 1999, 11, § 1, vervangen
bij het koninklijk besluit van 1 februari 1996, 14 en 16, § 1, vervangen bij
het koninklijk besluit van 21 oktober 1997;

Vu l’arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au
fonctionnement de la Commission de transparence pour les médicaments à usage humain, notamment l’article 1er, modifié par les arrêtés
royaux des 19 août 1998 et 3 mai 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende de
samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, inzonderheid op artikel 1,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 19 augustus 1998 en
3 mei 1999;

Considérant qu’il a été satisfait aux conditions imposées par la
directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du
Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information;

Overwegende dat voldaan is aan de vereisten opgelegd bij de
richtlijn 98/34/EG van 22 juni 1998 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen
en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van een
informatiemaatschappij;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 12 mai 2000;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op
12 mei 2000;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 30 juin 2000;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
30 juni 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 30 juin 2000 sur la
demande d’avis à donner par le Conseil d’Etat dans un délai ne
dépassant pas un mois;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 30 juni 2000 over het
verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn
van een maand;

Vu l’avis du Conseil d’Etat L.30.444/3, donné le 10 octobre 2000, en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Gelet op het advies van de Raad van State L.30.444/3, gegeven op
10 oktober 2000, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement et sur l’avis
de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu en op het advies van Onze in Raad
vergaderde Ministers,

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ″importation parallèle″ : l’importation en Belgique en vue de la
mise sur le marché en Belgique d’un médicament pour lequel une
autorisation de mise sur le marché est accordée dans un autre Etat
membre ou dans un Etat qui est partie à l’Accord sur l’Espace
économique européen et pour lequel il existe un médicament de
référence, définie sous le point 3° du présent article, par un distributeur
indépendant du détenteur de l’autorisation de mise sur le marché du
médicament de référence et qui dispose à cet effet d’une autorisation
d’importation parallèle;

1° ″parallelinvoer″ : de invoer in België met het oog op het in de
handel brengen in België van een geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is toegekend in een andere Lidstaat
of in een Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese
Economische Ruimte en waarvoor een referentiegeneesmiddel bestaat,
zoals gedefinieerd onder punt 3° van dit artikel, door een distributeur
onafhankelijk van de houder van de vergunning voor het op de markt
brengen van het referentiegeneesmiddel en die daartoe beschikt over
een vergunning voor parallelinvoer;

2° ″distribution parallèle″ : la mise sur le marché en Belgique d’un
médicament pour lequel une autorisation de mise sur le marché est
accordée conformément à l’article 3 du Règlement (CE) N° 2309/93 du
22 juillet 1993 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et à usage
vétérinaire et instituant une Agence européenne pour l’évaluation des
médicaments, par un distributeur indépendant du détenteur de cette
autorisation, en provenance d’un autre Etat membre ou d’un Etat qui
est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et qui dispose
à cet effet d’une notification issue par l’Agence européenne pour
l’évaluation des médicaments pour la distribution parallèle;

2° ″parallelle distributie″ : het in de handel brengen in België van een
geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen
is toegekend conform artikel 3 van de Verordening (EG) Nr. 2309/93
van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire
procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot
oprichting van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling, door een distributeur onafhankelijk van de houder van die
vergunning, vanuit een andere Lidstaat of vanuit een Staat die partij is
bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en
die daartoe beschikt over een notificatie van het Europees Agentschap
voor de geneesmiddelenbeoordeling voor parallelle distributie;

3° ″médicament de référence″ : un médicament pour lequel une
autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à
l’article 1er, § 1er, 2) de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à
l’enregistrement des médicaments, avec lequel le médicament à
importer parallèlement est comparé en vue de vérifier s’il est satisfait
aux conditions déterminées au présent arrêté pour obtenir une
autorisation d’importation parallèle;

3° ″referentiegeneesmiddel″ : een geneesmiddel waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen werd verleend conform
artikel 1, § 1, 2) van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de
registratie van geneesmiddelen, waarmee het parallel in te voeren
geneesmiddel vergeleken wordt teneinde na te gaan of voldaan wordt
aan de voorwaarden bepaald in dit besluit voor het bekomen van een
vergunning voor parallelinvoer;
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4° ″autorisation d’importation parallèle″ : l’acte administratif établissant que, sous les conditions déterminées au présent arrêté, le
médicament importé parallèlement pour lequel une autorisation de
mise sur le marché est accordée dans un autre Etat membre ou dans un
Etat qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, peut
être mis sur le marché conformément à l’autorisation de mise sur le
marché du médicament de référence;

4° ″vergunning voor parallelinvoer″ : de administratieve akte waarbij
wordt vastgesteld dat onder de voorwaarden bepaald in dit besluit het
parallel ingevoerde geneesmiddel waarvoor in een andere Lidstaat of
in een Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese
Economische Ruimte een vergunning voor het in de handel brengen
werd toegekend, in de handel kan gebracht worden conform de
vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel;

5° ″Etat membre″ : un Etat membre de l’Union européenne ou un Etat
qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen;

5° ″Lidstaat″ : een Lidstaat van de Europese Unie of een Staat die
partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte;

6° ″forme pharmaceutique″ : toute forme usitée en vue de l’administration ou de l’application d’un médicament;

6° ″farmaceutische vorm″ : elke vorm waaronder een geneesmiddel
wordt toegediend of aangewend;

7° « personne » : personne physique ou morale.

7° « persoon » : natuurlijke of rechtspersoon.

Art. 2. Sans préjudice des dispositions qui s’ appliquent à tous les
médicaments et sans préjudice du droit relatif à la protection de la
propriété industrielle et commerciale, les dispositions du présent arrêté
sont d’application à l’importation parallèle des médicaments à usage
humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain
et à usage vétérinaire.

Art. 2. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op alle
geneesmiddelen en onverminderd de wetgeving inzake de bescherming van de industriële en commerciële eigendom, zijn de bepalingen
van dit besluit van toepassing op de parallelle invoer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik.

Art. 3. § 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, § 1er, 1)
de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des
médicaments, une personne qui veut distribuer parallèlement un
médicament, ne peut y procéder qu’ après la notification préalable de la
mise sur le marché de ce médicament au Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions, accompagnée de la notification de
l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments qui statue que
le contrôle réglementaire a été effectué.

Art. 3. § 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 1, § 1, 1) van
het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van
geneesmiddelen, kan een persoon die een geneesmiddel parallel wil
distribueren, hiertoe slechts overgaan na voorafgaandelijke kennisgeving van het op de markt brengen van dit geneesmiddel aan de
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,
vergezeld van de notificatie van het Europees Bureau voor de
geneesmiddelenbeoordeling die verklaart dat de reglementaire controle
werd uitgevoerd.

§ 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, § 1er, 2) de l’arrêté
royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments, une
personne qui veut importer parallèlement un médicament peut obtenir
une autorisation à cet effet :

§ 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 1, § 1, 2) van het
koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van
geneesmiddelen, kan een persoon die een geneesmiddel parallel wil
invoeren hiertoe een vergunning bekomen :

a) à condition qu’il s’ agit d’un médicament :
— qui sans être en tous points identiques, a à tout le moins la même
composition qualitative et quantitative en principes actifs et qui a, en
outre, le même effet thérapeutique que le médicament de référence;
— pour lequel il existe un médicament de référence;

a) op voorwaarde dat het een geneesmiddel betreft :
— dat zonder op alle punten identiek te zijn, ten minste dezelfde
kwalitatieve en kwantatieve samenstelling in actieve bestanddelen
heeft en bovendien dezelfde therapeutische werking heeft als het
referentiegeneesmiddel;
— waarvoor een referentiegeneesmiddel bestaat;

— qui est soit fabriqué par la même personne que celui qui a fabriqué
le médicament de référence, soit fabriqué par une autre personne
indépendante, à la suite d’un accord conclu avec le même donneur de
licence et est fabriqué en utilisant la même méthode de fabrication visée
par cette licence;

— dat hetzij is vervaardigd door dezelfde persoon als diegene die het
referentiegeneesmiddel vervaardigd heeft, hetzij is vervaardigd door
een andere onafhankelijke persoon, op grond van een met dezelfde
licentiegever gesloten overeenkomst en is vervaardigd met gebruikmaking van dezelfde in deze licentie voorziene fabricagemethode;

— qui a la même forme pharmaceutique que le médicament de
référence;

— dat dezelfde farmaceutische vorm heeft als het referentiegeneesmiddel;

b) ou à condition qu’il s’agit d’un médicament :

b) of op voorwaarde dat het een geneesmiddel betreft :

— qui fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée
dans l’Etat membre de provenance et qui a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché ayant cessé de produire ses effets en
Belgique;

— waarvoor in de Lidstaat van herkomst een vergunning voor het in
de handel brengen geldt en waarvoor in België een vergunning voor het
in de handel brengen heeft gegolden, die evenwel is vervallen;

— pour lequel, le médicament de référence fait l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché délivrée en Belgique, mais non d’une
autorisation de mise sur le marché correspondante dans l’Etat membre
de provenance;

— waarvoor, voor het referentiegeneesmiddel in België een vergunning voor het in de handel brengen geldt, doch waarvoor geen
overeenkomstige vergunning voor het in de handel brengen in de
Lidstaat van herkomst geldt;

— qui contient les mêmes principes actifs et a les mêmes effets
thérapeutiques que le médicament de référence, mais qui n’utilise pas
les mêmes excipients et est fabriqué selon un processus de fabrication
différent, pour autant qu’il soit vérifiable que le médicament à importer
parallèlement respecte les exigences relatives à sa qualité, son efficacité
et son innocuité dans des conditions normales d’emploi et qu’une
pharmacovigilance normale peut être assurée;

— dat dezelfde actieve bestanddelen en therapeutische werking heeft
als het referentiegeneesmiddel, doch waarin niet dezelfde excipiënten
worden gebruikt en dat wordt vervaardigd volgens een ander procédé,
op voorwaarde dat kan nagegaan worden of het parallel in te voeren
geneesmiddel bij normaal gebruik voldoet aan de eisen inzake
kwaliteit, doeltreffendheid en onschadelijkheid en een normale geneesmiddelenbewaking kan worden verzekerd;

— pour lequel l’autorisation de mise sur le marché et l’autorisation
de mise sur le marché pour le médicament de référence ont été délivrées
à différentes sociétés du même groupe, auquel appartient également la
personne visée sous a), troisième tiret du présent paragraphe ayant
fabriqué le médicament à importer parallèlement et le médicament de
référence;

— waarvoor de vergunning voor het in de handel brengen en de
vergunning voor het in de handel brengen voor het referentiegeneesmiddel zijn afgegeven aan verschillende vennootschappen van dezelfde
groep, waartoe ook de persoon bedoeld onder a), derde streepje van
deze paragraaf behoort die het parallel in te voeren geneesmiddel en
het referentiegeneesmiddel heeft vervaardigd;

— pour lequel les sociétés visées sous le tiret précédent appartiennent
au même groupe que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
ayant cessé de produire ses effets en Belgique visé sous le premier tiret
et qu’ elles continuent à fabriquer ce médicament et à commercialiser ce
médicament dans d’autres Etats membres que la Belgique.

— waarvoor de vennootschappen bedoeld onder het vorige streepje
tot dezelfde groep als de houder van de in België vervallen vergunning
voor het in de handel brengen bedoeld onder het eerste streepje
behoren en zij dit geneesmiddel blijven vervaardigen en in andere
lidstaten dan in België blijven verkopen.
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Dans la situation visée sous b) du présent paragraphe, il ne doit pas
être pris en considération que le médicament de référence a été
développé et lancé afin de faire bénéficier la santé publique d’un
avantage spécifique que le médicament à importer parallèlement ne
fournit pas et/ou que cet avantage spécifique pour la santé publique
n’est pas atteint si le médicament de référence et le médicament
importé parallèlement sont simultanément présents sur le marché
belge.

In de situatie bedoeld onder b) van deze paragraaf dient geen
rekening te worden gehouden met de omstandigheid dat het referentiegeneesmiddel is ontwikkeld en gelanceerd met het oog op een
specifiek voordeel voor de volksgezondheid dat het parallel in te
voeren geneesmiddel niet heeft en/of met de omstandigheid dat dit
specifieke voordeel voor de volksgezondheid niet kan worden behaald
indien het referentiegeneesmiddel en het parallel ingevoerd geneesmiddel in België gelijktijdig op de markt zijn.

Art. 4. Le demandeur d’ autorisation d’importation parallèle adresse
par lettre recommandée à la poste au secrétariat de la Commission des
Médicaments visé à l’article 16 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969
susmentionné une demande contenant les données suivantes :

Art. 4. De aanvrager van een vergunning voor parallelinvoer richt
bij een ter post aangetekende brief aan het secretariaat van de
Geneesmiddelencommissie bedoeld in artikel 16 van hogervermeld
koninklijk besluit van 3 juli 1969 een aanvraag die volgende gegevens
omvat :

a) le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du
demandeur;

a) de naam of de handelsnaam en het adres of de maatschappelijke
zetel van de aanvrager;

b) le nom de l’Etat membre duquel le médicament sera importé;

b) de naam van de Lidstaat van waaruit het geneesmiddel zal
ingevoerd worden;

c) la dénomination du médicament dans l’Etat membre de provenance;
d) la dénomination du médicament de référence;

c) de benaming van het geneesmiddel in de Lidstaat van herkomst;
d) de benaming van het referentiegeneesmiddel;

e) le nom ou la raison sociale et le domicile ou siège social du
responsable de la mise sur le marché du médicament de référence et du
médicament provenant d’un autre Etat membre ainsi que, de la ou des
personne(s) visées à l’article 3, § 2, a) troisième tiret du présent arrêté
ayant fabriqués ces médicaments;

e) de naam of de handelsnaam en het adres of de maatschappelijke
zetel van de verantwoordelijke voor het in de handel brengen van het
referentiegeneesmiddel en van het geneesmiddel afkomstig uit een
andere Lidstaat, alsook van de persoon of personen(en) bedoeld in
artikel 3, § 2, a), derde streepje van dit besluit die deze geneesmiddelen
vervaardigd hebben;

f) les numéros de l’autorisation de mise sur le marché du médicament
de référence et du médicament provenant d’un autre Etat membre;

f) de nummers van de vergunningen voor het in de handel brengen
van het referentiegeneesmiddel en van het geneesmiddel afkomstig uit
een andere Lidstaat;

g) une copie de la notice pour le public du médicament de référence
ainsi que la notice pour le public du médicament pour lequel une
autorisation de mise sur le marché a été délivrée dans l’Etat membre de
provenance, accompagnée d’une traduction de cette notice dans une
des langues nationales et d’une déclaration indiquant que la traduction
est conforme avec cette notice;

g) een kopie van de bijsluiter voor het publiek van het referentiegeneesmiddel evenals de bijsluiter voor het publiek van het geneesmiddel
waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen in de Lidstaat
van herkomst werd afgeleverd, vergezeld van een vertaling van deze
bijsluiter in één van de nationale talen en een verklaring die aangeeft
dat de vertaling conform is met deze bijsluiter;

h) un projet de notice pour le public qui sera jointe au médicament
qui sera importé parallèlement ainsi qu’un document dans lequel le
demandeur déclare que cette notice est identique à la notice qui est
jointe au médicament de référence. Ceci sous réserve du fait que
l’identité de l’importateur parallèle doit être apposée. La notice peut en
outre comporter des différences en ce qui concerne l’identité du
fabricant et/ou d’ autres différences auquel cas le demandeur indique
ces différences dans la déclaration;

h) een ontwerp van bijsluiter voor het publiek die zal gevoegd
worden bij het geneesmiddel dat parallel zal ingevoerd worden,
evenals een document waarin de aanvrager verklaart dat deze bijsluiter
identiek is aan de bijsluiter voor het publiek die gevoegd is bij het
referentiegeneesmiddel. Dit behoudens het feit dat de identiteit van de
parallelinvoerder moet worden aangebracht. De bijsluiter kan bovendien verschillen bevatten inzake de identiteit van de fabrikant en/of
andere verschillen in welk geval de aanvrager deze verschillen
vermeldt in de verklaring;

i) un échantillon ou maquette du médicament importé parallèlement
tel qu’il est conçu pour être mis sur le marché en Belgique, un
échantillon ou maquette du médicament tel qu’il est commercialisé
dans l’Etat membre de provenance et un échantillon ou maquette du
médicament de référence, de même qu’une déclaration qui, en cas
d’application d’une opération visée au point j) du présent article
indique que l’état original du médicament n’a pas été altéré directement
ou indirectement;

i) een monster of specimen van het parallel ingevoerd geneesmiddel
zoals dit voorgesteld wordt om in België in de handel te worden
gebracht, een monster of specimen van het geneesmiddel zoals dit in de
Lidstaat van herkomst in de handel is gebracht en een monster of
specimen van het referentiegeneesmiddel, evenals een verklaring die,
in geval toepassing werd gemaakt van een verrichting bedoeld in punt
j) van dit artikel, aangeeft dat de originele staat van het geneesmiddel
noch direct noch indirect werd veranderd;

j) si le demandeur n’ est pas l’importateur et/ou, le cas échéant, pas
le responsable pour le conditionnement du médicament tel qu’il est
conçu pour être importé parallèlement en Belgique, il doit indiquer les
modalités contractuelles qui le lient avec l’importateur et/ou, le cas
échéant, le responsable pour le conditionnement susmentionné, en ce
qui concerne les garanties de conformité du médicament avec les
renseignements contenus dans le dossier introduit en vertu du présent
article et avec les conditions visées à l’article 3, § 2 du présent arrêté;

j) indien de aanvrager niet de invoerder en/of, in voorkomend geval,
niet de verantwoordelijke is voor de verpakking van het geneesmiddel
zoals dit voorgesteld wordt om in België parallel ingevoerd te worden,
dient hij de modaliteiten van overeenkomst waardoor hij verbonden is
met de invoerder en/of, in voorkomend geval, met hogervermelde
verantwoordelijke voor de verpakking aan te geven, voor wat betreft de
waarborgen van conformiteit van het geneesmiddel met de gegevens
voorkomend in het dossier ingediend op basis van dit artikel en met de
voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 2 van dit besluit;

k) lorsque des opérations de fabrication sont exécutées sur le
médicament qui sera importé parallèlement en Belgique et le ou les
fabricant(s) impliqué(s) dans la production est/sont établi(s) à
l’ étranger, une attestation de l’autorité nationale compétente établissant qu’il(s) est/sont autorisé(s) à fabriquer des médicaments. Cette
attestation certifie que la fabrication du médicament concerné peut être
réalisée dans le respect des principes et lignes directrices de bonnes
pratiques de fabrication des médicaments prévus par le droit communautaire ou, le cas échéant, conformément aux règles de bonnes
pratiques de fabrication des médicaments recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé.

k) wanneer fabricageverrichtingen uitgevoerd worden op het geneesmiddel dat in België parallel zal ingevoerd worden en de in de
productie ingeschakelde fabrikant(en) in het buitenland gevestigd
is/zijn, een attest van de bevoegde nationale autoriteit dat vaststelt dat
deze een vergunning heeft/hebben bekomen voor de fabricage van
geneesmiddelen. Dit attest waarborgt dat de fabricage van het betrokken geneesmiddel kan gebeuren conform de in het gemeenschapsrecht
neergelegde beginselen en richtsnoeren inzake goede praktijken bij het
vervaardigen van geneesmiddelen of, desgevallend, conform de door
de Wereldgezondheidsorganisatie aanbevolen goede praktijken bij het
vervaardigen van geneesmiddelen.
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L’attestation sera établie conformément aux dispositions administratives en vigueur de l’Organisation mondiale de la Santé;

Het attest zal opgesteld worden overeenkomstig de geldende
administratieve voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie;

l) lorsque l’importateur n’ est pas établi en Belgique, une attestation
de l’autorité nationale compétente établissant qu’il est autorisé à
exporter des médicaments. Cette attestation certifie que l’exportation
du médicament concerné peut être réalisée dans le respect des lignes
directrices concernant les bonnes pratiques de distribution de la
Commission européenne (94/663/03) ou, le cas échéant, d’autres
prescriptions qui offrent des garanties équivalentes.

l) wanneer de invoerder niet in België is gevestigd, een attest van de
bevoegde nationale autoriteit dat vaststelt dat deze een vergunning
heeft bekomen voor de uitvoer van geneesmiddelen. Dit attest waarborgt dat de uitvoer van het betrokken geneesmiddel kan gebeuren
conform het richtsnoer voor goede distributiepraktijken van de Europese Commissie (94/663/03) of, in voorkomend geval, andere voorschriften die gelijkwaardige garanties bieden.

Art. 5. § 1er. Le secrétariat de la Commission des médicaments visé
à l’article 16 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 susmentionné vérifie dans
les 10 jours à compter de la réception de la demande visée à l’article 4
du présent arrêté si la demande est complète. Si elle n’ est pas complète,
le secrétariat le notifie au demandeur en indiquant les éléments qui font
défaut. Le délai de 10 jours est suspendu depuis la date de cette
notification jusqu’ à la date de réception des éléments qui font défaut.

Art. 5. § 1. Het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie
bedoeld in artikel 16 van hogervermeld koninklijk besluit van 3 juli 1969
gaat binnen de 10 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de
aanvraag bedoeld in artikel 4 van dit besluit na of de aanvraag volledig
is. Indien zij niet volledig is, deelt het secretariaat dit mee aan de
aanvrager met vermelding van de elementen die ontbreken. De termijn
van 10 dagen wordt opgeschort vanaf de datum van deze mededeling
tot de datum van ontvangst van de ontbrekende elementen.

§ 2. Dès que la demande est complète, le secrétariat de la Commission
des médicaments vérifie dans les 30 jours si le médicament satisfait aux
conditions visées à l’article 3, § 2 du présent arrêté et s’ils n’ existent pas
de différences avec le médicament de référence comme visés au § 3,
alinéa 2 du présent article. Dans le cas où des renseignements ou
clarifications sont demandés relatifs aux éléments du dossier introduit
par le demandeur, soit dans l’Etat membre de provenance du médicament, soit du demandeur, le délai de 30 jours est suspendu depuis la
date de la demande des renseignements ou des clarifications jusqu’ à la
date de leur introduction.

§ 2. Zodra de aanvraag volledig is, gaat het secretariaat van de
Geneesmiddelencommissie binnen de 30 dagen na of het geneesmiddel
voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 2 van dit besluit en
of er geen verschillen bestaan met het referentiegeneesmiddel zoals
bedoeld in § 3, tweede lid van dit artikel. Wanneer inlichtingen of
verduidelijkingen aangaande de elementen van het door de aanvrager
ingediende dossier worden verzocht, hetzij in de Lidstaat van herkomst
van het geneesmiddel, hetzij van de aanvrager, wordt de termijn van
30 dagen geschorst vanaf de datum waarop de inlichtingen worden
gevraagd tot op de datum waarop zij worden ingediend.

Si le secrétariat de la Commission des médicaments estime que le
médicament satisfait aux conditions visées à l’article 3, § 2 du présent
arrêté et qu’il n’existe pas de différences avec le médicament de
référence comme visées au § 3, alinéa 2 du présent article, il transmet cet
avis positif au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Indien het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie oordeelt
dat het geneesmiddel voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 3,
§ 2 van dit besluit en dat er geen verschillen bestaan met het
referentiegeneesmiddel zoals bedoeld in § 3, tweede lid van dit artikel,
maakt zij dit posifitief advies over aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

§ 3. Lorsque, après examen des données visées à l’article 4 du présent
arrêté et conformément à la procédure déterminée au présent article, le
secrétariat de la Commission des médicaments estime que le médicament à importer parallèlement contient une/ou plusieurs différence(s)
qui pourrai(en)t avoir une incidence thérapeutique et/ou pourrai(en)t
présenter un danger pour la santé publique, la demande d’autorisation
d’importation parallèle est transmise à la Chambre pour les médicaments à usage humain de la Commission des médicaments visée à
l’article 14 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 susmentionné.

§ 3. Indien na onderzoek van de gegevens bedoeld in artikel 4 van dit
besluit en overeenkomstig de procedure bepaald in dit artikel, het
secretariaat van de Geneesmiddelencommissie van mening is dat het
parallel in te voeren geneesmiddel één of meerdere verschil(len) bevat
dat/die therapeutisch relevant zou(den) kan/kunnen zijn en/of een
gevaar zou(den) kunnen opleveren voor de volksgezondheid, wordt de
aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer overgemaakt aan de
Kamer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van de Geneesmiddelencommissie bedoeld in artikel 14 van hogervermeld koninklijk
besluit van 3 juli 1969.

La Chambre pour les médicaments à usage humain vérifie, plus
précisément, si les différences entre le médicament de référence et le
médicament à importer parallèlement, énumérées ci-après, ne peuvent
pas impliquer un danger pour la santé publique et/ou qu’elles soient
significatives du point de vue thérapeutique :

De Kamer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gaat, meer in
het bijzonder, na of de hierna opgesomde verschillen tussen het
referentiegeneesmiddel en het parallel in te voeren geneesmiddel geen
gevaar voor de volksgezondheid kunnen opleveren en/of die verschillen therapeutisch relevant zijn :

1° le médicament concerné n’a pas la même composition qualitative
et quantitative que le médicament de référence;

1° het betrokken geneesmiddel heeft niet dezelfde kwalitatieve en
kwantitatieve samenstelling als het referentiegeneesmiddel;

2° la dénomination n’est pas la même que celle du médicament de
référence;

2° de benaming is niet dezelfde als deze van het referentiegeneesmiddel;

3° les indications, les contre-indications ou les effets secondaires ne
sont pas les mêmes que ceux du médicament de référence;

3° de indicaties, contra-indicaties of bijwerkingen zijn niet dezelfde
als deze van het referentiegeneesmiddel;

4° la posologie, le mode d’utilisation et d’administration ne sont pas
les mêmes que ceux du médicament de référence;

4° de dosering, wijze van gebruik en wijze van toediening zijn niet
dezelfde als deze van het referentiegeneesmiddel;

5° les mentions dans la notice ne sont pas les mêmes que celles du
médicament de référence;

5° de vermeldingen in de bijsluiter zijn niet dezelfde als deze van het
referentiegeneesmiddel;

6° les différences relatives à la durée de validité, aux conditions de
conservation et à la composition en excipients vis-à-vis du médicament
de référence sont telles qu’ils aient une incidence thérapeutique et/ou
puissent entraı̂ner un danger pour la santé publique.

6° de verschillen inzake houdbaarheidstermijn, bewaaromstandigheden en/of de samenstelling in excipiëntia t.o.v. het referentiegeneesmiddel zijn van die aard dat zij therapeutisch relevant zijn en/of een
gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid.

Le dossier est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la
Commission des médicaments qui donne un avis dans les trente jours.
Ceci entraı̂ne la suspension du délai imparti au secrétariat, jusqu’au
moment où la Chambre a donné son avis.

Het dossier wordt op de dagorde van de eerstvolgende vergadering
van de Geneesmiddelencommissie geplaatst, die een advies geeft
binnen de 30 dagen. Dit heeft de schorsing van de termijn toebedeeld
aan het secretariaat tot gevolg, tot het moment waarop de Kamer haar
advies heeft gegeven.
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Si la Chambre des médicaments à usage humain estime que le
médicament à importer parallèlement satisfait aux conditions énumérées à l’article 3, § 2 du présent arrêté et qu’il n’existe pas de
différences avec le médicament de référence comme visées à l’alinéa 2
du présent paragraphe, elle transmet cet avis positif au Ministre qui a
la Santé publique dans ses attributions.

Indien de Kamer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
oordeelt dat het parallel in te voeren geneesmiddel voldoet aan de
voorwaarden bedoeld in artikel 3, § 2 van dit besluit en dat er geen
verschillen bestaan met het referentiegeneesmiddel zoals bedoeld in het
tweede lid van deze paragraaf, maakt zij dit positief advies over aan de
Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Si la Chambre pour les médicaments à usage humain est d’ avis que
le médicament à importer parallèlement contient une ou plusieurs
différence(s) qui a/ont une incidence thérapeutique et/ou peu(ven)t
présenter un risque pour la santé publique, elle donne un avis négatif
motivé. Cet avis de la Chambre est notifié au demandeur qui dispose
d’un délai de 30 jours pour soumettre à la Chambre ses arguments qu’il
peut faire valoir contre cet avis. A défaut, l’avis négatif devient definitif
à l’expiration de ce délai. La Chambre peut, si nécessaire, entendre le
demandeur. La Chambre statue dans les 30 jours après la réception des
arguments du demandeur.

Indien de Kamer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik van
oordeel is dat het parallel in te voeren geneesmiddel één of meerdere
verschil(len) bevat dat/die therapeutisch relevant is/zijn en dat/die
een gevaar voor de volksgezondheid kan/kunnen opleveren, geeft zij
een met redenen omkleed negatief advies. Dit advies van de Kamer
wordt aan de aanvrager meegedeeld, die over een termijn van 30 dagen
beschikt om de Kamer zijn argumenten voor te leggen die hij tegen dit
advies kan doen gelden. Bij ontstentenis, wordt het negatief advies
definitief na het verstrijken van deze termijn. De Kamer kan, indien
nodig, de aanvrager horen. De Kamer beslist binnen een termijn van
30 dagen vanaf de ontvangst van de argumenten van de aanvrager.

§ 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions prend
une décision sur avis du secrétariat de la Commission des médicaments
ou de la Chambre pour les médicaments à usage humain de la
Commission des médicaments dans les 10 jours à compter de la
réception de cet avis. La décision du Ministre est immédiatement portée
à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste. Si
l’autorisation est refusée, elle est motivée conformément aux considérations visées au § 3 du présent article.

§ 4. De Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid
heeft, neemt een beslissing op advies van het secretariaat van de
Geneesmiddelencommissie of van de Kamer voor geneesmiddelen
voor menselijk gebruik van de Geneesmiddelencommissie binnen de
10 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van dit advies. De beslissing
van de Minister wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de
aanvrager bij een ter post aangetekende brief. Indien de vergunning
geweigerd wordt, wordt zij overeenkomstig de overwegingen uiteengezet in § 3 van dit artikel gemotiveerd.

§ 5. L’ autorisation est inscrite dans le registre destiné à cet effet.
L’autorisation d’importation parallèle ainsi que le numéro de l’autorisation sont portés à la connaissance du demandeur par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours à compter de la date de la décision
du Ministre.

§ 5. De vergunning voor parallelinvoer wordt ingeschreven in het
daartoe bestemde register. De vergunning voor parallelinvoer en het
nummer van de vergunning worden ter kennis gebracht van de
aanvrager bij een ter post aangetekende brief binnen de vijf dagen te
rekenen vanaf de beslissing van de Minister.

Toute communication du secrétariat ou de la Chambre pour les
médicaments à usage humain de la Commission des médicaments est
faite par lettre recommandée à la poste.

Elke briefwisseling van het secretariaat of van de Kamer voor
geneesmiddelen voor menselijk gebruik van de Geneesmiddelencommissie gebeurt bij een ter post aangetekende brief.

Art. 6. § 1er. Le Ministre peut suspendre ou radier l’autorisation
d’importation parallèle lorsqu’il apparaı̂t que :

Art. 6. § 1. De Minister kan de vergunning voor parallelinvoer
schorsen of schrappen indien blijkt dat :

— le médicament ne satisfait pas ou plus aux conditions énumérées
à l’article 3, § 2 et il existe de différences avec le médicament de
référence comme visées à l’article 5, § 3, alinéa 2 du présent arrêté;

— het geneesmiddel niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden
opgesomd in artikel 3, § 2 en er bestaan verschillen met het
referentiegeneesmiddel zoals bedoeld in artikel 5, § 3, tweede lid van
dit besluit;

— le médicament n’ a pas la composition qualitative ou quantitative
déclarée;

— het geneesmiddel niet de opgegeven kwalitatieve of kwantitatieve
samenstelling heeft;

— les renseignements figurant dans la demande d’autorisation
d’importation parallèle visée à l’article 4 du présent arrêté sont erronés;

— de gegevens die voorkomen in de aanvraag tot vergunning voor
parallelinvoer bedoeld in artikel 4 van dit besluit onjuist zijn;

— les contrôles prévus à l’article 9 du présent arrêté n’ont pas été
effectués.

— de in artikel 9 van dit besluit voorziene controles niet werden
verricht.

§ 2. Chaque décision motivée de suspension ou de radiation de
l’autorisation d’importation parallèle est notifiée par lettre recommandée à la poste au titulaire de l’autorisation d’importation parallèle
qui dispose d’un délai d’un mois pour soumettre au Ministre un
mémoire contenant les arguments qu’il peut faire valoir contre cette
décision. A défaut, la décision devient définitive à l’expiration de ce
délai. Le Ministre statue dans les deux mois du dépôt du mémoire,
après avis de la Chambre pour les médicaments à usage humain de la
Commission des médicaments, et communique sa décision définitive
au titulaire de l’autorisation d’importation parallèle. Cette décision lui
est communiquée par lettre recommandée à la poste. La Chambre peut,
si nécessaire, entendre le titulaire de l’autorisation d’importation
parallèle.

§ 2. Elke gemotiveerde beslissing tot schorsing of schrapping van de
vergunning voor parallelinvoer wordt bij een ter post aangetekende
brief ter kennis gebracht van de houder van de vergunning voor
parallelinvoer die over een termijn van één maand beschikt om de
Minister een memorie voor te leggen met de argumenten die hij tegen
deze beslissing kan doen gelden. Bij onstentenis, wordt de beslissing
definitief bij het verstrijken van deze termijn. De Minister neemt een
beslissing binnen de twee maanden na de indiening van de memorie,
na advies van de Kamer voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik
van de Geneesmiddelencommissie, en deelt zijn definitieve beslissing
mede aan de houder van de vergunning voor parallelinvoer. Deze
beslissing wordt hem bij een ter post aangetekende brief ter kennis
gebracht. De Kamer kan, indien nodig, de houder van de vergunning
voor parallelinvoer horen.

§ 3. Toute décision définitive de suspension ou de radiation de
l’autorisation d’importation parallèle entraı̂ne l’obligation pour le
titulaire de l’autorisation d’importation parallèle, de retirer, sans délai,
le médicament du commerce.

§ 3. Elke definitieve beslissing tot schorsing of schrapping van de
vergunning voor parallelinvoer heeft voor de houder van de vergunning voor parallelinvoer de verplichting tot gevolg, onverwijld het
geneesmiddel uit de handel te nemen.

§ 4. Chaque décision définitive de suspension ou de radiation de
l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence en
application de l’article 22 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à
l’enregistrement des médicaments entraı̂ne l’obligation pour le titulaire
de l’autorisation d’importation parallèle, de retirer, sans délai le
médicament importé parallèlement du commerce.

§ 4. Elke definitieve beslissing tot schorsing of schrapping van de
vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel in toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit van
3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen heeft voor de
houder van de vergunning voor parallelinvoer de verplichting tot
gevolg onverwijld het parallel ingevoerde geneesmiddel uit de handel
te nemen.
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§ 5. Au cas où l’autorisation de mise sur le marché du médicament de
référence est radiée à l’initiative du titulaire de cette autorisation, le
titulaire de l’autorisation d’importation parallèle dispose d’un délai de
six mois après la publication au Moniteur belge de la radiation de
l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence pour
retirer le médicament du marché.

§ 5. In geval de vergunning voor het in de handel brengen van het
referentiegeneesmiddel op initiatief van de houder van die vergunning
wordt geschrapt, beschikt de houder van de vergunning voor parallelinvoer over een periode van zes maand na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad van de schrapping van de vergunning voor het in de
handel brengen van het referentiegeneesmiddel om het parallel ingevoerde geneesmiddel uit de handel te nemen.

§ 6. La décision interdisant ou suspendant la délivrance d’un
médicament prise en application des articles 7 et 8 de la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments entraı̂ne de plein droit la radiation ou
la suspension de l’autorisation d’importation parallèle de ce médicament.

§ 6. De beslissing waarbij de aflevering van een geneesmiddel wordt
verboden of geschorst, in toepassing van artikel 7 of 8 van de wet van
25 maart 1964 op de geneesmiddelen, heeft van rechtswege de
schorsing of de schrapping van de vergunning voor parallelinvoer van
dit geneesmiddel tot gevolg.

Art. 7. § 1er. L’autorisation d’importation parallèle est valable pendant cinq années à compter de la date de notification visée à l’article 5,
§ 5 du présent arrêté. L’ autorisation est renouvelable. La demande de
renouvellement de l’autorisation d’importation parallèle doit être
introduite au plus tard trois mois avant l’expiration de sa validité.

Art. 7. § 1. De vergunning voor parallelinvoer blijft vijf jaar geldig te
rekenen vanaf de datum van de kennisgeving bedoeld in artikel 5, § 5
van dit besluit. De vergunning is hernieuwbaar. De aanvraag tot
hernieuwing van de vergunning voor parallelinvoer dient te worden
ingediend ten laatste drie maand voor het verstrijken van de geldigheid
ervan.

Cependant, la première autorisation d’importation parallèle n’ est
valable que jusqu’ au moment du renouvellement quinquennal de
l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence.

Echter, de eerste vergunning voor parallelinvoer is slechts geldig tot
de datum van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de vergunning voor het
in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel.

Si la demande de renouvellement n’est pas introduite dans les délais
prévus, l’autorisation d’importation parallèle est radiée et le médicament est retiré du marché après l’expiration de la validité de
l’autorisation.

Indien de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning niet binnen
de gestelde termijnen wordt ingediend, wordt na het verstrijken van de
geldigheid van de vergunning, de vergunning voor parallelinvoer
geschrapt en wordt het geneesmiddel uit de handel genomen.

§ 2. Le titulaire de l’autorisation d’importation parallèle doit faire le
nécessaire afin de rester au courant de toutes les modifications
apportées à l’autorisation de mise sur le marché du médicament de
référence.

§ 2. De houder van een vergunning voor parallelinvoer moet al het
nodige doen om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen die
aangebracht worden aan de vergunning voor het in handel brengen van
het referentiegeneesmiddel.

Lorsque l’autorisation de mise sur le marché accordée au médicament de référence est modifiée concernant un des éléments visés à
l’article 10 de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des
médicaments, une nouvelle demande d’autorisation d’importation
parallèle doit être introduite conformément aux dispositions du présent
arrêté si la/les modification(s) à l’autorisation de mise sur le marché du
médicament de référence a/ont une incidence en ce qui concerne les
conditions déterminées dans le présent arrêté en vertu desquelles
l’autorisation d’importation parallèle a été accordée. La demande de
modification de l’autorisation d’importation parallèle est traitée selon
la procédure visée à l’article 5 du présent arrêté.

In geval de vergunning voor het in handel brengen verleend aan het
referentiegeneesmiddel wordt gewijzigd aangaande één van de elementen genoemd in artikel 10 van het koninklijk besluit van 3 juli 1969
betreffende de registratie van geneesmiddelen, dient een nieuwe
aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer ingediend te worden
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit indien de wijziging(en)
aan de vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel een invloed heeft/hebben met betrekking tot de voorwaarden bepaald in dit besluit krachtens dewelke de vergunning voor
parallelinvoer werd toegekend. De aanvraag tot wijziging van de
vergunning voor parallelinvoer wordt behandeld overeenkomstig de
procedure bepaald in artikel 5 van dit besluit.

Si une nouvelle demande d’autorisation d’importation parallèle
n’est pas introduite dans les 6 mois après une modification à
l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence visée
à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le titulaire de l’autorisation
d’importation parallèle doit retirer le médicament importé parallèlement du marché et le secrétariat de la Commission des médicaments
radie l’autorisation d’importation parallèle.

Indien geen nieuwe aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer
wordt ingediend binnen de 6 maand na een wijziging van de
vergunning voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel als bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf, moet de
houder van de vergunning voor parallelinvoer het parallel ingevoerde
geneesmiddel uit de handel nemen en schrapt het secretariaat van de
Geneesmiddelencommissie de vergunning voor parallelinvoer.

Le titulaire de l’autorisation d’importation parallèle peut demander à
l’Inspection générale de la Pharmacie de le tenir au courant de la nature
des modifications visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe à l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence.

De houder van een vergunning voor parallelinvoer kan de Algemene
Farmaceutische Inspectie verzoeken hem op de hoogte te houden van
de aard van de wijzigingen bedoeld in het tweede lid van deze
paragraaf aan de vergunning voor het in de handel brengen van het
referentiegeneesmiddel.

§ 3. Le titulaire d’une autorisation d’importation parallèle doit faire le
nécessaire afin de rester au courant de toutes les modifications
apportées à l’autorisation de mise sur le marché accordée dans l’Etat
membre de provenance du médicament importé parallèlement.

§ 3. De houder van een vergunning voor parallelinvoer moet al het
nodige doen om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen die
aangebracht worden aan de vergunning voor het in de handel brengen
toegekend in de Lidstaat van herkomst van het parallel ingevoerde
geneesmiddel.

Lorsque l’autorisation de mise sur le marché visée à l’alinéa 1er est
modifiée concernant un des éléments visés à l’article 10 de l’arrêté royal
du 3 juillet 1969 susmentionné, une nouvelle demande d’autorisation
d’importation parallèle doit être introduite conformément aux dispositions du présent arrêté la/les modification(s) à l’autorisation de mise
sur le marché à l’alinéa 1er a/ont une incidence en ce qui concerne les
conditions déterminées dans le présent arrêté en vertu desquelles
l’autorisation d’importation parallèle a été accordée. La demande de
modification de l’autorisation d’importation parallèle est traitée selon
la procédure visée à l’article 5 du présent arrêté.

In geval de vergunning voor het in de handel brengen bedoeld in het
eerste lid wordt gewijzigd aangaande één van de elementen genoemd
in artikel 10 van hogervermeld koninklijk besluit van 3 juli 1969, dient
een nieuwe aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer ingediend te
worden overeenkomstig de bepalingen van dit besluit indien de
wijziging(en) aan de vergunning voor het in de handel brengen
bedoeld in het eerste lid een invloed heeft / hebben met betrekking tot
de voorwaarden bepaald in dit besluit krachtens dewelke de vergunning voor parallelinvoer werd toegekend. De aanvraag tot wijziging
van de vergunning voor parallelinvoer wordt behandeld overeenkomstig de procedure bepaald in artikel 5 van dit besluit.
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Si une nouvelle demande d’ autorisation d’importation parallèle
n’ est pas introduite dans les 6 mois après l’approbation d’une
modification visée à l’alinéa 2 du présent paragraphe, le titulaire de
l’autorisation d’importation parallèle doit retirer le médicament importé
parallèlement du marché et le secrétariat de la Commission des
médicaments radie l’autorisation d’importation parallèle.

Indien geen nieuwe aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer
wordt ingediend binnen de 6 maand na goedkeuring van een wijziging
als bedoeld in het tweede lid van deze paragraaf, moet de houder van
de vergunning voor parallelinvoer het parallel ingevoerde geneesmiddel uit de handel nemen en schrapt het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie de vergunning voor parallelinvoer.

Art. 8. La publicité qui est faite par le titulaire d’une autorisation
d’importation parallèle ou par le titulaire d’une notification issue par
l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments pour la
distribution parallèle doit se limiter aux aspects économiques du
médicament concerné ou à la publicité qui a pour objet exclusif de
rappeler la dénomination du médicament, comme visé à l’article 8, § 2
de l’arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l’information et à la publicité
des médicaments à usage humain ou à l’article 1er, alinéa 2, 2° de
l’arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l’information et à la publicité
concernant les médicaments.

Art. 8. De reclame die door de houder van een vergunning voor
parallelinvoer of door de houder van een notificatie van het Europees
Agentschap voor de geneesmiddelencontrole voor parallelle distributie
wordt gemaakt, dient zich te beperken tot de economische aspecten van
het betrokken geneesmiddel of tot reclame die uitsluitend tot doel heeft
de benaming van het geneesmiddel in herinnering te brengen, zoals
bedoeld in artikel 8, § 2 van het koninklijk besluit van 7 april 1995
betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor
menselijk gebruik of in artikel 1, tweede lid, 2 ° van het koninklijk
besluit van 9 juli 1984 betreffende de voorlichting en de reclame inzake
geneesmiddelen.

Les articles 3, § 1er, 2, 5, 6, §§ 1er et 4, 16, §§ 2, 3 et 4, 18, 20 et 24 de
l’arrêté royal du 7 avril 1995 susmentionné sont d’application à
l’importation parallèle et à la distribution parallèle des médicaments à
usage humain.

De artikelen 3, § 1, 2, 5, 6, §§ 1 en 4, 16, §§ 2, 3 en 4, 18, 20 en 24 van
hoger vermeld koninklijk besluit van 7 april 1995 zijn van toepassing op
de parallelle invoer en de parallelle distributie van geneesmiddelen
voor menselijk gebruik.

Les articles 2, 4, § 1er, deuxième tiret, 5, § 2, 6, 7, 12, 13, 14 et 15 de
l’arrêté royal du 9 juillet 1984 relatif à l’information et à la publicité
concernant les médicaments sont d’ application à la distribution
parallèle des médicaments à usage vétérinaire.

De artikelen 2, 4, § 1, tweede streepje, 5, § 2, 6, 7, 12, 13, 14 en 15 van
het koninklijk besluit van 9 juli 1984 betreffende de voorlichting en de
reclame inzake geneesmiddelen zijn van toepassing op de parallelle
distributie van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

Art. 9. Les dispositions de l’arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la
fabrication, à la distribution en gros des médicaments et à leur
dispensation sont d’ application aux opérations d’importation et / ou
de fabrication, à l’exception de l’obligation d’introduire un dossier
chimico-pharmaceutique, visée à l’article 3, § 1er, 7°, a), quatrième tiret
ainsi que les obligations de contrôle visées à l’article 15, 2° de cet arrêté.
Le médicament importé parallèlement ou distribué parallèlement
mentionne clairement le nom ou la raison sociale du fabricant qui est
responsable pour sa conformité et le numéro de lot attribué par le
fabricant du médicament dans l’Etat membre de provenance. Les
compte-rendus de contrôle établis par le(s) personnes visées à l’article 3, § 2 du présent arrêté ayant fabriqué le médicament importé
parallèlement ou distribué parallèlement peuvent en tout temps être
requis par l’ Inspection générale de la Pharmacie pour chaque lot
importé du médicament concerné, soit auprès de cette(s) personne(s)
soit auprès des autorités compétentes de l’Etat membre de provenance.

Art. 9. De bepalingen van het koninklijk besluit van 6 juni 1960
betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen zijn van toepassing op de verrichtingen van
invoer en/of fabricage, met uitzondering van de verplichting tot het
indienen van een chemisch-farmaceutisch dossier, bedoeld in artikel 3,
§ 1, 7°, a), vierde streepje alsook van de controleverplichtingen bedoeld
in artikel 15, 2° van dat besluit. Het parallel ingevoerde of parallel
gedistribueerde geneesmiddel vermeldt duidelijk de naam of de
handelsnaam van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de
conformiteit ervan en het partijnummer toegekend door de fabrikant
van het geneesmiddel in de Lidstaat van herkomst. De controleverslagen opgesteld door de persoon of personen bedoeld in artikel 3, § 2 van
dit besluit die het parallel ingevoerde of parallel gedistribueerde
geneesmiddel vervaardigd heeft/hebben, kunnen ten alle tijde opgevraagd worden door de Algemene Farmaceutische Inspectie voor elke
ingevoerde partij van het betrokken geneesmiddel hetzij bij deze
persoon of personen hetzij bij de bevoegde overheden van de Lidstaat
van herkomst van het betrokken geneesmiddel.

Art. 10. § 1er. Un médicament qui est mis sur le marché conformément à l’autorisation d’importation parallèle doit clairement indiquer le
nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du titulaire
d’une telle autorisation, ainsi que le numéro de cette autorisation et la
mention ″importé par...″.

Art. 10. § 1. Een geneesmiddel dat conform de vergunning voor
parallelinvoer in de handel wordt gebracht, dient duidelijk de naam of
de handelsnaam en het adres of de maatschappelijke zetel van de
houder van een dergelijke vergunning te vermelden, alsook het
nummer van deze vergunning en de vermelding ″ingevoerd door ... ″.

§ 2. La notice pour le public ainsi que l’emballage extérieur du
médicament importé parallèlement doivent mentionner les données
visées à respectivement article 2sexies et article 2bis de l’arrêté royal du
3 juillet 1969 relatif à l’enregistrement des médicaments au moins dans
les trois langues nationales.

§ 2. De bijsluiter voor het publiek alsook de buitenverpakking van
het parallel in- gevoerde geneesmiddel moeten de gegevens bedoeld in
respectievelijk artikel 2sexies en artikel 2bis van het koninklijk besluit
van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen in
tenminste de drie nationale talen vermelden.

Si l’emballage primaire du médicament de référence comporte des
données relatives à l’utilisation du médicament, le médicament importé
parallèlement doit également mentionner ces données au moins dans
les trois langues nationales.

Indien de primaire verpakking van het referentiegeneesmiddel
gegevens bevat omtrent het gebruik van het geneesmiddel, moet het
parallel ingevoerde geneesmiddel ook deze gegevens in tenminste de
drie nationale talen vermelden.

Ceci ne fait pas obstacle à ce que les mentions visées aux alinéas
précedentes soient rédigées en outre dans d’autres langues, à condition
que les mêmes données figurent dans toutes les langues utilisées.

Dit belet niet dat de gegevens bedoeld in de voorgaande leden
bovendien in andere talen kunnen worden gesteld, voor zover in alle
talen dezelfde gegevens worden vermeld.

Les données visées aux alinéas précedents doivent être inscrites de
manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et
indélébiles.

De gegevens bedoeld in de voorgaande leden moeten duidelijk
leesbaar, goed te begrijpen en onuitwisbaar zijn.
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Art. 11. Le titulaire d’une autorisation d’importation parallèle met le
titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament de
référence au courant de cette autorisation avant la mise sur le marché
du médicament importé parallèlement. A la demande du titulaire de
l’autorisation de mise sur le marché du médicament de référence, il est
obligé de fournir une copie de la notice pour le public approuvée lors
de l’approbation de l’autorisation d’importation parallèle ainsi qu’un
exemplaire du médicament importé parallèlement tel qu’il est conçu
pour être mis sur le marché en Belgique avant que celui-ci ne soit offert
à la vente, pour que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
du médicament de référence puisse vérifier que la présentation suivant
le reconditionnement éventuel n’est pas susceptible de nuire à la
réputation de la marque.

Art. 11. De houder van een vergunning voor parallelinvoer brengt
de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van het
referentiegeneesmiddel op de hoogte van deze vergunning voor het op
de markt brengen van het parallel ingevoerde geneesmiddel. Op
verzoek van de houder van de vergunning voor het in de handel
brengen van het referentiegeneesmiddel is hij verplicht een kopie van
de bijsluiter voor het publiek, goedgekeurd bij het toekennen van de
vergunning voor parallelinvoer, te verstrekken alsook een exemplaar
van het parallel ingevoerde geneesmiddel zoals dit voorgesteld wordt
om in België in de handel te worden gebracht vóórdat het te koop
wordt aangeboden, zodat de houder van de vergunning voor het in de
handel brengen van het referentiegeneesmiddel kan nagaan of het
uiterlijk na de eventuele herverpakking niet zodanig is dat de reputatie
van het handelsmerk zou kunnen geschaad worden.

Art. 12. § 1er. Au cas où le titulaire d’une autorisation d’importation
parallèle est informé par un professionnel de la santé de présomptions
d’ effets indésirables ou indésirables graves, il doit immédiatement
porter ces données à la connaissance du titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché du médicament de référence.

Art. 12. § 1. In geval de houder van een vergunning voor parallelinvoer door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in kennis
wordt gesteld van vermoedelijke bijwerkingen of vermoedelijke ernstige bijwerkingen moet hij onmiddellijk de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen van het referentiegeneesmiddel op de
hoogte brengen van deze gegevens.

§ 2. Au cas où le titulaire d’une notification issue par l’Agence
européenne pour l’évaluation des médicaments pour la distribution
parallèle est informé par un professionnel de la santé des présomptions
d’effets indésirables ou indésirables graves, il doit immédiatement
porter ces données à la connaissance du titulaire de l’autorisation de
mise sur le marché du médicament pour lequel une autorisation de
mise sur le marché a été accordée conformément à l’article 3 du
Règlement 2309/93 susmentionné ou, le cas échéant, son représentant
qui est établi en Belgique.

§ 2. In geval de houder van een notificatie van het Europees
Agentschap voor de geneesmiddelenbeoordeling voor parallelle distributie door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg in kennis
wordt gesteld van vermoedelijke bijwerkingen of vermoedelijke ernstige bijwerkingen moet hij onmiddellijk de houder van de vergunning
voor het in de handel brengen van het geneesmiddel waarvoor een
vergunning voor het in de handel brengen werd verleend conform
artikel 3 van hogervermelde Verordening 2309/93 of, in voorkomend
geval, zijn vertegenwoordiger die in België is gevestigd, op de hoogte
brengen van deze gegevens.

Art. 13. § 1er. Pour que la demande d’autorisation d’importation
parallèle soit recevable, elle est subordonnée au paiement d’une
rétribution :

Art. 13. § 1. Opdat de aanvraag tot vergunning voor parallelinvoer
zou ontvankelijk zijn, wordt de storting van een retributie vereist :

1° pour une demande introduite en vertu des articles 4 ou 7, §§ 2
et 3 du présent arrêté : 60 000 frs (1500 euros);

1° voor een aanvraag ingediend krachtens de artikelen 4 of 7, §§ 2 en
3 van dit besluit : 60 000 fr. (1 500 euros);

2° pour une demande introduite en vertu de l’article 7, § 1er du
présent arrêté : 30 000 frs (750 euros).

2° voor een aanvraag ingediend krachtens artikel 7, § 1 van dit
besluit : 30 000 fr (750 euros).

§ 2. Pour que la demande de modification de l’autorisation d’importation relative à des éléments non prévus par l’article 7, §§ 2 et
3 soit recevable, elle est subordonnée au paiement d’une rétribution
d’un montant de 20 000 frs (500 euros).

§ 2. Opdat de aanvraag tot wijziging van de vergunning voor
parallelinvoer aangaande elementen niet voorzien in artikel 7, §§ 2 en
3 zou ontvankelijk zijn, wordt de storting van een retributie ten bedrage
van 20 000 fr. (500 euros) vereist.

§ 3. Pour répondre à une demande visée à l’article 7, § 2, alinéa 4, le
paiement d’une rétribution d’un montant de 5 000 frs/an/médicament
(125 euros) est requis.

§ 3. Voor het beantwoorden van een verzoek bedoeld in artikel 7, § 2,
vierde lid wordt de storting van een retributie ten bedrage van
5 000 fr/jaar/geneesmiddel (125 euros) vereist.

Art. 14. La rétribution visée à l’article 1er, § 2 de l’arrêté royal du
30 mars 1976 imposant des redevances destinées à financer le coût du
contrôle des médicaments et les missions résultant de l’application de la
loi du 25 mars 1964 sur les médicaments est d’ application au titulaire
d’une autorisation d’importation parallèle.

Art. 14. De retributie bedoeld in artikel 1, § 2 van het koninklijk
besluit van 30 maart 1976 tot oplegging van een bijdrage bestemd om
de controle op de geneesmiddelen en de opdrachten voortvloeiend uit
de toepassing van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen te
financieren is van toepassing op de houder van een vergunning voor
parallelinvoer.

Les rétributions visées aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté royal du
20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l’article 13bis
de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, sont d’application au
titulaire d’une autorisation d’importation parallèle et au titulaire d’une
notification issue par l’Agence européenne pour l’évaluation des
médicaments pour la distribution parallèle.

De retributies bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk
besluit van 20 juli 1993 tot vaststelling van het bedrag van de bijdragen
bedoeld in artikel 13bis van de wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen zijn van toepassing op de houder van een vergunning
voor parallelinvoer en op de houder van een notificatie van het
Europees Agentschap voor de geneesmiddelenbeoordeling voor parallelle distributie.

Art. 15. A l’article 1er de l’arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la
composition et au fonctionnement de la Commission de transparence
pour les médicaments à usage humain, modifié par les arrêtés royaux
des 19 août 1998 et 3 mai 1999, il est ajouté un § 5 libellé comme suit :

Art. 15. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 1991
betreffende de samenstelling en de werking van de Doorzichtigheidscommissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik, gewijzigd bij
de koninklijke besluiten van 19 augustus 1998 en 3 mei 1999, word een
§ 5 toegevoegd, luidend als volgt :

« § 5. Le titulaire d’une autorisation d’importation parallèle d’un
médicament à usage humain ainsi que le titulaire d’une notification
issue par l’Agence européenne pour l’évaluation des médicaments
pour la distribution parallèle peut, sur présentation d’une copie de
l’autorisation ou de la notification, visés à l’article 3 de l’arrêté royal du
19 avril 2001 relatif à l’importation parallèle des médicaments à usage
humain et à la distribution parallèle des médicaments à usage humain
et à usage vétérinaire, requérir une copie de l’avis émis relatif au
médicament de référence ou au médicament concerné, visé à l’article 4,
§ 1er du présent arrêté. »

« § 5. De houder van een vergunning voor parallelinvoer van een
geneesmiddel voor menselijk gebruik alsook de houder van een
notificatie van het Europees Agentschap voor de geneesmiddelenbeoordeling voor parallelle distributie, kan, op voorlegging van een
afschrift van de vergunning of de notificatie bedoeld in artikel 3 van het
koninklijk besluit van 19 april 2001 betreffende de parallelinvoer van
geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de parallelle distributie van
geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, om een
afschrift verzoeken van het advies gegeven aangaande het referentiegeneesmiddel of het betrokken geneesmiddel, bedoeld in artikel 4, § 1
van dit besluit. »
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Art. 16. § 1er. Les titulaires d’une autorisation de mise sur le marché
des médicaments importés parallèlement doivent remettre au secrétariat visé à l’article 5 du présent arrêté l’autorisation de mise sur le
marché qu’ils avaient obtenue en application de l’arrêté royal du
3 juillet 1969 susmentionné dans un délai de 60 jours après l’entrée en
vigueur du présent arrêté. A défaut, le titulaire de l’autorisation
d’importation parallèle doit retirer le médicament importé parallèlement du marché et le secrétariat de la Commission des médicaments
radie l’autorisation de mise sur le marché. Dans un délai de 60 jours
après la réception de l’autorisation de mise sur le marché, le secrétariat
leur envoie une autorisation d’importation parallèle pour le même
médicament si les dispositions de l’article 3, § 2 sont respectées et s’il
n’existe pas de différences avec le médicament de référence comme
visées à l’article 5, § 3, alinéa 2 du présent arrêté. S’il n’est pas satisfait
aux dispositions de l’article 3, § 2 du présent arrêté et s’il existe des
différences avec le médicament de référence comme visées à l’article 5,
§ 3, alinéa 2 du présent arrêté, l’autorisation de mise sur le marché
obtenue en application de l’arrêté royal du 3 juillet 1969 susmentionné
est radiée conformément aux dispositions de l’article 6, §§ 2 et 3 du
présent arrêté.

Art. 16. § 1. De houders van een vergunning voor het in de handel
brengen van parallel ingevoerde geneesmiddelen moeten de vergunning voor het in de handel brengen die zij hebben bekomen in
toepassing van hogervermeld koninklijk besluit van 3 juli 1969
terugsturen aan het secretariaat bedoeld in artikel 5 van dit besluit
binnen de 60 dagen na de inwerkingtreding van dit besluit. Bij
ontstentenis, moet de houder van de vergunning voor parallelinvoer
het parallel ingevoerde geneesmiddel uit de handel nemen en schrapt
het secretariaat van de Geneesmiddelencommissie de vergunning voor
het in de handel brengen. Binnen een termijn van 60 dagen na de
ontvangst van de vergunning voor het in de handel brengen, stuurt het
secretariaat hen een vergunning voor parallelinvoer voor hetzelfde
geneesmiddel toe indien aan de bepalingen van artikel 3, § 2 van dit
besluit voldaan wordt en indien er geen verschillen bestaan met het
referentiegeneesmiddel zoals bedoeld in artikel 5, § 3, tweede lid van
dit besluit. Indien niet aan de bepalingen van artikel 3, § 2 van dit
besluit voldaan wordt en indien er verschillen bestaan met het
referentiegeneesmiddel zoals bedoeld in artikel 5, § 3, tweede lid van
dit besluit, wordt de vergunning voor het in de handel brengen
bekomen in toepassing van hogervermeld koninklijk besluit van
3 juli 1969 geschrapt overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, §§ 2
en 3 van dit besluit.

§ 2. Les titulaires d’autorisation visés au § 1er du présent article qui
importent des médicaments parallèlement au moment de l’entrée en
vigueur du présent arrêté disposent, s’il y a lieu, d’un délai de 6 mois
pour mettre en conformité les médicaments importés parallèlement
avec les dispositions du présent arrêté conformément à l’autorisation
d’importation parallèle leur accordée en application du § 1er. A défaut,
l’autorisation d’importation est radiée conformément les dispositions
de l’article 6, §§ 2 et 3 du présent arrêté.

§ 2. De vergunninghouders bedoeld in § 1 van dit artikel die
geneesmiddelen parallel invoeren op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit beschikken over een termijn van 6 maand om,
indien nodig, de parallel ingevoerde geneesmiddelen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van dit besluit overeenkomstig de
vergunning voor parallelinvoer hun toegekend in toepassing van § 1.
Bij ontstentenis, wordt de vergunning voor parallelinvoer geschrapt
overeenkomstig de bepalingen van artikel 6, §§ 2 en 3 van dit besluit.

Art. 17. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions
est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Art. 17. Onze Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 april 2001.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de la Protection de la consommation,
de la Santé publique et de l’Environnement,

De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Mme M. AELVOET

Mevr. M. AELVOET
c

F. 2001 — 1411
[C − 2001/22341]
18 MAI 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
26 mars 2001 modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans le coût des
spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en application
de l’article 35bis de la loi relative à l’assurance soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Le Ministre des Affaires sociales,
Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l’article 35bis, inséré par la loi
du 2 janvier 2001;
Vu l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans
lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité
intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits
assimilés, comme modifié à ce jour;

N. 2001 — 1411
[C − 2001/22341]
18 MEI 2001. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij
het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de
voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische
specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing
van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994,
inzonderheid op artikel 35bis, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001;
Gelet op het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling
van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, zoals gewijzigd tot op
heden;
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Vu l’arrêté ministériel du 26 mars 2001 modifiant la liste jointe à
l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles
l’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité intervient dans
le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, en
application de l’article 35bis de la loi relative à l’assurance soins de
santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l’article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes
d’intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l’urgence;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence;
Considérant que la spécialité pharmaceutique Diprivan 1 % AstraZeneca est reprise à tort dans l’arrêté ministériel du 26 mars 2001
modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les
conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et
produits assimilés, en application de l’article 35bis de la loi relative à
l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
et ce parce que la forme d’administration unique présentant un profil
de sécurité significativement meilleur pour les bénéficiaires ne permet
pas, à ce moment, la substitution par des génériques remboursables et
que cette spécialité doit par conséquent être supprimée de l’arrêté
ministériel précité du 26 mars 2001 avant le 1er juin 2001, date à laquelle
cet arrêté entrera en vigueur,

Besluit :

Arrête :
er

Gelet op het ministerieel besluit van 26 maart 2001 tot wijziging van
de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot
vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op
14 juli 1994;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en
sociale voorzorg;
Gelet op de hoogdringendheid;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de farmaceutische specialiteit Diprivan 1 %
AstraZeneca ten onrechte werd opgenomen in het ministerieel besluit
van 26 maart 2001 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk
besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee
gelijkgestelde producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dit omdat de unieke
toedieningsvorm van deze specialiteit met een significant beter veiligheidsprofiel voor de rechthebbenden substitutie door vergoedbare
generieken op dit ogenblik niet mogelijk maakt en deze specialiteit
bijgevolg vóór 1 juni 2001 geschrapt moet worden uit voornoemd
ministerieel besluit van 26 maart 2001, datum waarop dit besluit in
werking zal treden,

er

Article 1 . A l’article 1 , 1˚, de l’arrêté ministériel du 26 mars 2001
modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les
conditions dans lesquelles l’assurance obligatoire contre la maladie et
l’invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et
produits assimilés, en application de l’article 35bis de la loi relative à
l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,
le conditionnement ser. 1 x 500 mg/ml (code 0744-672) de la spécialité
pharmaceutique Diprivan 1 % AstraZeneca est supprimé.

Artikel 1. In artikel 1, 1˚, van het ministerieel besluit van 26 maart 2001
tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van
2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de
kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde
producten, met toepassing van artikel 35bis van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt de verpakking ser. 1 x 500 mg/
50 ml (code 0744-672) van de farmaceutische specialiteit Diprivan 1 %
AstraZeneca geschrapt.

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

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

Bruxelles, le 18 mai 2001.

Brussel, 18 mei 2001.

F. VANDENBROUCKE

F. VANDENBROUCKE

c

F. 2001 — 1412 (2001 — 313)

[C − 2001/22335]

12 JANVIER 2001. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers,
les conditions et règles de fixation du prix de la journée d’hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les
règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des
journées d’hospitalisation. — Erratum

Moniteur belge du 6 février 2001 :

N. 2001 — 1412 (2001 — 313 )

[C − 2001/22335]

12 JANUARI 2001. — Ministerieel besluit houdende wijziging van
het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling
van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de
verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de regelen voor de vergelijking van de
kosten en voor de vaststelling van het quotum van verpleegdagen
voor de ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten. — Erratum
Belgisch Staatsblad van 6 februari 2001 :

Dans l’article 6 qui introduit l’article 34, il y a lieu de lire dans la
3e opération, 1° Frais généraux, B, « sous 1°, a) et b), » au lieu de
« sous a) ».

In artikel 6 dat het artikel 34 inleidt dient te worden gelezen in de
3e operatie, 1° Algemene kosten, B, « onder 1°, a) en b) » in plaats van
« onder a) ».

Dans l’article 6 qui introduit l’article 34, il y a lieu de lire dans la
3e opération, 2° Entretien, « sous le point 1°, a) et b), » au lieu de
« sous le point 1), ».

In artikel 6 dat het artikel 34 inleidt dient te worden gelezen in de
3e operatie, 2° Onderhoud, « onder punt 1°, a) en b), » in plaats van
« onder punt 1) ».

Dans l’article 6 qui introduit l’article 34, il y a lieu de lire dans la
3e opération, 3° Chauffage, « sous le point 1°, a) et b), » au lieu de
« sous le point 1° ».

In artikel 6 dat het artikel 34 inleidt dient te worden gelezen in de
3e operatie, 3° Verwarming, « onder punt 1°, a) en b), » in plaats van
« onder punt 1° ».
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MINISTERE DE L’INTERIEUR
F. 2001 — 1413

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
[C − 2001/00482]

19 AVRIL 2001. — Arrêté royal considérant comme une calamité
publique les inondations et les débordements d’égouts publics qui
se sont produits entre le 24 et le 31 juillet 2000 sur le territoire de
plusieurs communes, et délimitant l’étendue géographique de cette
calamité
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

N. 2001 — 1413

[C − 2001/00482]

19 APRIL 2001. — Koninklijk besluit waarbij de overstromingen en
het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden
tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij
de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l’article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Considérant que des inondations et des débordements d’égouts
publics, consécutifs à des précipitations atmosphériques, se sont
produits entre le 24 et le 31 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs
communes;

Overwegende dat de overstromingen en het overlopen van openbare
riolen, als gevolg van atmosferische neerslag, hebben plaatsgevonden
tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten;

Vu l’avis de l’Institut royal météorologique de Belgique du 31 août 2000
relatif aux précipitations atmosphériques précitées;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van
België, van 31 augustus 2000 betreffende de voormelde atmosferische
neerslag;

Considérant que ces phénomènes naturels ont dépassé localement le
seuil de 60 litres au mètre carré en 24 heures, et qu’ils ont provoqué des
inondations dans certaines parties du pays;

Overwegende dat deze natuurverschijnselen plaatselijk de drempel
van 60 liter per vierkante meter in 24 uur overschreden hebben en dat
zij overstromingen veroorzaakt hebben in sommige delen van het land;

Considérant que les inondations et débordements d’égouts publics
précités présentent un caractère exceptionnel;

Overwegende dat de voormelde overstromingen en het overlopen
van openbare riolen een uitzonderlijk karakter hebben;

Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts
importants aux biens privés dont l’estimation est supérieure à un
montant global de 1 250 000 euros;

Overwegende dat deze schadelijke feiten grote schade hebben
veroorzaakt aan de private goederen waarvan de raming hoger ligt dan
een globaal bedrag van 1 250 000 euro;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2000;

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

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget du 29 mars 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting op
29 maart 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. Les inondations et les débordements d’égouts publics,
consécutifs à des précipitations atmosphériques, qui se sont produits
entre le 24 et le 31 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes
sont considérés comme une calamité publique justifiant l’application de
l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles.

Artikel 1. De overstromingen en het overlopen van openbare riolen,
als gevolg van atmosferische neerslag, die hebben plaatsgevonden
tussen 24 en 31 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten, worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen.

Art. 2. L’étendue géographique de la calamité est limitée aux
communes dont les noms figurent ci-après :

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de
gemeenten waarvan de namen hieronder weergegeven worden :
Provincie Antwerpen :

Province d’Anvers :
Aartselaar

Aartselaar

Anvers

Antwerpen

Beerse

Beerse

Boechout

Boechout

Bonheiden

Bonheiden

Boom

Boom

Bornem

Bornem

Borsbeek

Borsbeek

Brecht

Brecht

Duffel

Duffel

Geel

Geel

Grobbendonk

Grobbendonk

Heist-op-den-Berg

Heist-op-den-Berg
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Herenthout

Herenthout

Herselt

Herselt

Hoogstraten

Hoogstraten

Hove

Hove

Hulshout

Hulshout

Kapellen

Kapellen

Kasterlee

Kasterlee

Kontich

Kontich

Laakdal

Laakdal

Lierre

Lier

Lille

Lille

Malle

Malle

Mechelen

Mechelen

Meerhout

Meerhout

Mol

Mol

Mortsel

Mortsel

Putte

Putte

Ranst

Ranst

Rumst

Rumst

Sint-Katelijne-Waver

Sint-Katelijne-Waver

Vorselaar

Vorselaar

Westerlo

Westerlo

Willebroek

Willebroek

Zoersel

Zoersel

Zwijndrecht

Zwijndrecht

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad :

Anderlecht

Anderlecht

Jette

Jette

Berchem-Sainte-Agathe

Sint-Agatha-Berchem

Province du Brabant flamand :

Provincie Vlaams-Brabant :

Affligem

Affligem

Bierbeek

Bierbeek

Herent

Herent

Kapelle-op-den-Bos

Kapelle-op-den-Bos

Louvain

Leuven

Meise

Meise

Rotselaar

Rotselaar

Tremelo

Tremelo
Province de Liège :

Provincie Luik :

Aywaille

Aywaille

Baelen

Baelen

Berloz

Berloz

Fexhe-le-Haut-Clocher

Fexhe-le-Haut-Clocher

Flémalle

Flémalle

Fléron

Fléron

Grâce-Hollogne

Grâce-Hollogne

Hannut

Hannuit

Juprelle

Juprelle

Liège

Luik

Modave

Modave

Oupeye

Oupeye

Raeren

Raeren

Saint-Nicolas

Saint-Nicolas

Theux

Theux

Wanze

Wanze

Welkenraedt

Welkenraedt
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Province du Limbourg :
Beringen
Bocholt
Bree
Dilsen-Stokkem
Genk
Hasselt
Hechtel-Eksel
Heers
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Lommel
Meeuwen-Gruitrode
Tessenderlo

Provincie Limburg :
Beringen
Bocholt
Bree
Dilsen-Stokkem
Genk
Hasselt
Hechtel-Eksel
Heers
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Lommel
Meeuwen-Gruitrode
Tessenderlo

Province de Flandre orientale :
Alost
De Pinte
Destelbergen
Gand
Hamme
Kruishoutem
Laarne
Lochristi
Maarkedal
Melle
Merelbeke
Nazareth
Oosterzele
Audenarde
Sint-Gillis-Waas
Tamise
Waarschoot
Wetteren
Zulte
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Provincie Oost-Vlaanderen :
Aalst
De Pinte
Destelbergen
Gent
Hamme
Kruishoutem
Laarne
Lochristi
Maarkedal
Melle
Merelbeke
Nazareth
Oosterzele
Oudenaarde
Sint-Gillis-Waas
Temse
Waarschoot
Wetteren
Zulte

Province de Flandre occidentale :

Provincie West-Vlaanderen :

Harelbeke
Heuvelland
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Kortemark
Kuurne
Menin
Moorslede
Pittem

Harelbeke
Heuvelland
Hooglede
Ingelmunster
Izegem
Kortemark

Roulers

Roeselare

Spiere-Helkijn

Spiere-Helkijn

Kuurne
Menen
Moorslede
Pittem

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

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

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 april 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE.
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F. 2001 — 1414

[C − 2001/00483]

19 AVRIL 2001. — Arrêté royal considérant comme une calamité
publique les inondations et les débordements d’égouts publics qui
se sont produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de
plusieurs communes, et délimitant l’étendue géographique de cette
calamité
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

N. 2001 — 1414

[C − 2001/00483]

19 APRIL 2001. — Koninklijk besluit waarbij de overstromingen en
het overlopen van openbare riolen die hebben plaatsgevonden
tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten, als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij
de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l’article 2, § 1er, 1°, et § 2;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;

Considérant à que des inondations et des débordements d’égouts
publics, consécutifs à des précipitations atmosphériques, se sont
produits entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs
communes;

Overwegende dat de overstromingen en het overlopen van openbare
riolen, als gevolg van atmosferische neerslag, hebben plaatsgevonden
tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten;

Vu l’avis de l’Institut royal météorologique de Belgique du 31 août 2000
relatif aux précipitations atmosphériques précitées;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van
België, van 31 augustus 2000 betreffende de voormelde atmosferische
neerslag;

Considérant que ces phénomènes naturels ont dépassé localement le
seuil de 60 litres au mètre carré en 24 heures, et qu’ils ont provoqué des
inondations dans certaines parties du pays;

Overwegende dat deze natuurverschijnselen plaatselijk de drempel
van 60 liter per vierkante meter in 24 uur overschreden hebben en dat
zij overstromingen veroorzaakt hebben in sommige delen van het land;

Considérant que les inondations et débordements d’égouts publics
précités présentent un caractère exceptionnel;

Overwegende dat de voormelde overstromingen en het overlopen
van openbare riolen een uitzonderlijk karakter hebben;

Considérant que ces faits dommageables ont provoqué des dégâts
importants aux biens privés dont l’estimation est supérieure à un
montant global de 1 250 000 euros;

Overwegende dat deze schadelijke feiten grote schade hebben
veroorzaakt aan de private goederen, waarvan de raming hoger ligt
dan een globaal bedrag van 1 250 000 euro;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2000;

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

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget du 29 mars 2001;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting op
29 maart 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1er. Les inondations et les débordements d’égouts publics,
consécutifs aux précipitations atmosphériques, qui se sont produits
entre le 2 et le 8 juillet 2000 sur le territoire de plusieurs communes sont
considérés comme une calamité publique justifiant l’application de
l’article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de
certains dommages causés à des biens privés par des calamités
naturelles.

Artikel 1. De overstromingen en het overlopen van openbare riolen,
als gevolg van de atmosferische neerslag, die hebben plaatsgevonden
tussen 2 en 8 juli 2000 op het grondgebied van verschillende
gemeenten, worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van artikel 2, § 1, 1°, van de wet van 12 juli 1976
betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen.

Art. 2. L’étendue géographique de la calamité est limitée aux
communes dont les noms figurent ci-après :

Art. 2. De geografische uitgestrektheid van de ramp is beperkt tot de
gemeenten waarvan de namen hieronder weergegeven worden :
Provincie Antwerpen :

Province d’Anvers :
Balen

Balen

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale :
Berchem-Sainte-Agathe
Woluwe-Saint-Lambert

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad :
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Lambrechts-Woluwe
Provincie Vlaams-Brabant :

Province du Brabant flamand :
Affligem
Beersel

Affligem
Beersel

Bierbeek

Bierbeek

Geetbets

Geetbets

Louvain

Leuven

Meise

Meise

Rotselaar

Rotselaar

Tielt-Winge

Tielt-Winge

Tremelo

Tremelo
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Province du Brabant wallon :
Nivelles
Waterloo

Provincie Waals-Brabant :
Nijvel
Waterloo

Province de Hainaut :

Provincie Henegouwen :

Beaumont
Châtelet
Frasnes-lez-Anvaing
Mont-de-l’Enclus
Tournai

Beaumont
Châtelet
Frasnes-lez-Anvaing
Mont-de-l’Enclus
Doornik

Province du Limbourg :
As
Beringen
Bocholt
Bree
Dilsen-Stokkem
Genk
Hamont-Achel
Hasselt
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Lommel
Lummen
Maasmechelen
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt
Opglabbeek
Overpelt
Saint-Trond
Tessenderlo
Zutendaal

As
Beringen
Bocholt
Bree
Dilsen-Stokkem
Genk
Hamont-Achel
Hasselt
Heusden-Zolder
Houthalen-Helchteren
Kinrooi
Lommel
Lummen
Maasmechelen
Meeuwen-Gruitrode
Neerpelt
Opglabbeek
Overpelt
Sint-Truiden
Tessenderlo
Zutendaal

Provincie Limburg :

Province de Liège :
Amay
Baelen
Beyne-Heusay
Blégny
Braives
Chaudfontaine
Comblain-au-Pont
Engis
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron
Grâce-Hollogne
Hannut
Herve
Huy
Juprelle
Liège
Lierneux
Marchin
Modave
Oupeye
Raeren
Saint-Nicolas
Seraing
Soumagne
Theux
Verviers
Wanze
Wasseiges
Welkenraedt

Provincie Luik :
Amay
Baelen
Beyne-Heusay
Blégny
Braives
Chaudfontaine
Comblain-au-Pont
Engis
Fexhe-le-Haut-Clocher
Flémalle
Fléron
Grâce-Hollogne
Hannuit
Herve
Hoei
Juprelle
Luik
Lierneux
Marchin
Modave
Oupeye
Raeren
Saint-Nicolas
Seraing
Soumagne
Theux
Verviers
Wanze
Wasseiges
Welkenraedt
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Province de Luxembourg :

Attert
Meix-devant-Virton
Sainte-Ode
Tellin

Provincie Luxemburg :
Attert
Meix-devant-Virton
Sainte-Ode
Tellin

Province de Namur :

Provincie Namen :

Mettet
Yvoir

Mettet
Yvoir

Province de Flandre orientale :
Alost
Destelbergen
Gand
Hamme
Herzele
Kaprijke
Laarne
Lebbeke
Lede
Lochristi
Lokeren
Lovendegem
Moerbeke
Nevele
Renaix
Saint-Nicolas
Tamise
Waarschoot
Wachtebeke
Wichelen
Wortegem-Petegem

Provincie Oost-Vlaanderen :
Aalst
Destelbergen
Gent
Hamme
Herzele
Kaprijke
Laarne
Lebbeke
Lede
Lochristi
Lokeren
Lovendegem
Moerbeke
Nevele
Ronse
Sint-Niklaas
Temse
Waarschoot
Wachtebeke
Wichelen
Wortegem-Petegem

Province de Flandre occidentale :

Provincie West-Vlaanderen :

Anzegem
Harelbeke
Heuvelland

Anzegem

Hooglede

Hooglede

Ypres

Ieper

Ingelmunster

Ingelmunster

Izegem

Izegem

Kuurne

Kuurne

Moorslede

Moorslede

Oostrozebeke

Oostrozebeke

Roulers

Roeselare

Torhout

Torhout

Waregem

Waregem

Wervik

Wervik

Zonnebeke

Zonnebeke

Harelbeke
Heuvelland

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

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

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 19 april 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
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F. 2001 — 1415
[C − 2001/00484]
29 AVRIL 2001. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 13 juin 2000
considérant comme une calamité publique les pluies abondantes
qui se sont abattues du 24 au 27 décembre 1999 sur le territoire
de plusieurs communes, et délimitant l’étendue géographique de
cette calamité

N. 2001 — 1415
[C − 2001/00484]
29 APRIL 2001. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 13 juni 2000 waarbij de overvloedige regenval die
plaatsgevonden heeft van 24 tot 27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een algemene ramp
beschouwd wordt, en waarbij de geografische uitgestrektheid van
deze ramp afgebakend wordt

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains
dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles,
notamment l’article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Vu l’arrêté royal du 13 juin 2000 considérant comme une calamité
publique les pluies abondantes qui se sont abattues du 24 au
27 décembre 1999 sur le territoire de plusieurs communes, et délimitant
l’étendue géographique de cette calamité;

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere
schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1°, en § 2;
Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2000 waarbij de
overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 24 tot 27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als een
algemene ramp beschouwd wordt, en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt;
Gelet op het verzoek van de Gouverneur van de Provincie OostVlaanderen van 26 oktober 2000 om de geografische uitgestrektheid
van het rampgebied uit te breiden tot het grondgebied van de gemeente
Merelbeke;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
5 december 2000;
Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting op
29 maart 2001;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en op
het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Vu la demande du Gouverneur de la Province de Flandre orientale
du 26 octobre 2000 tendant à ce que l’étendue géographique de la zone
sinistrée soit élargie au territoire de la commune de Merelbeke;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2000;
Vu l’accord de Notre Ministre du Budget du 29 mars 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté royal du 13 juin 2000 considérant
comme une calamité publique les pluies abondantes qui se sont
abattues du 24 au 27 décembre 1999 sur le territoire de plusieurs
communes, et délimitant l’étendue géographique de cette calamité, est
apportée la modification suivante : sous le titre « Province de Flandre
orientale », le mot « Merelbeke » est inséré entre les mots « Melle » et
« Moerbeke ».

Artikel 1. In artikel 2 van het het koninklijk besluit van 13 juni 2000
waarbij de overvloedige regenval die plaatsgevonden heeft van 24 tot
27 december 1999 op het grondgebied van verschillende gemeenten, als
een algemene ramp beschouwd wordt, en waarbij de geografische
uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt, wordt de volgende
wijziging aangebracht : onder de titel « Provincie Oost-Vlaanderen »,
wordt tussen de woorden « Melle » en « Moerbeke » het woord
« Merelbeke » ingevoegd.

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

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

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

Art. 3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 april 2001.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 2001.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Intérieur,
A. DUQUESNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE

*

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

F. 2001 — 1416
[C − 2001/12308]
30 AVRIL 2001. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l’industrie des briques, relative à l’octroi
et aux modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le montant et les modalités de perception des
cotisations des employeurs (1)

N. 2001 — 1416
[C − 2001/12308]
30 APRIL 2001. — Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend
wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999
gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende
de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale
voordelen en vaststelling van het bedrag en de wijze van inning
van de bijdragen van de werkgevers (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;

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 20 september 1990,
gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, houdende
coördinatie van de statuten van het ″Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie″, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
21 mei 1991, inzonderheid op de artikelen 6 en 12;

Vu la convention collective de travail du 20 septembre 1990, conclue
au sein de la Commission paritaire de l’industrie des briques, portant
coordination des statuts ″Fonds social pour l’industrie briquetière″,
rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991, notamment les
articles 6 et 12;
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Vu la demande de la Commission paritaire de l’industrie des briques;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de steenbakkerij;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Emploi,

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Nous avons arrêté et arrêtons :
er

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Article 1 . Est rendue obligatoire la convention collective de travail
du 29 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission
paritaire de l’industrie des briques, relative à l’octroi et aux modalités
de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixant le
montant et les modalités de perception des cotisations des employeurs.

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999,
gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de
toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen
en vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen
van de werkgevers.

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

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

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2001.

ALBERT

Gegeven te Brussel, 30 april 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX

Note

Nota

(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 21 mai 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :
Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.
Koninklijk besluit van 21 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1991.

Annexe

Bijlage

Commission paritaire de l’industrie des briques

Paritair Comité voor de steenbakkerij

Convention collective de travail du 29 juin 1999

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1999

L’octroi et modalités de liquidation des avantages sociaux complémentaires et fixation le montant et les modalités de perception des
cotisations des employeurs

Toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen
en vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de
bijdragen van de werkgevers

(Convention enregistrée le 8 octobre 1999
sous le numéro 52490/CO/114)

(Overeenkomst geregistreerd op 8 oktober 1999
onder het nummer 52490/CO/114)

CHAPITRE Ier. — Champ d’application
Article 1 . La présente convention collective de travail s’applique
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après ouvriers,
des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie
des briques.
Cette convention collective de travail n’est pas d’application pour la
S.A. Scheerders-Van Kerchove’s, Verenigde Fabrieken à Sint-Niklaas, et
les ouvriers qui y sont occupés.

HOOFDSTUK I. — Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op
de werkgevers en op de werklieden en werksters, hierna werklieden
genoemd, van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair
Comité voor de steenbakkerij.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de
N.V. Scheerders-Van Kerchove’s, Verenigde Fabrieken te Sint-Niklaas,
en de werklieden die er zijn tewerkgesteld.

CHAPITRE II. — Avantages sociaux complémentaires
Art. 2. En exécution des statuts du ″Fonds social pour l’industrie
briquetière″, les avantages sociaux suivants sont octroyés par l’intermédiaire du Fonds social.

HOOFDSTUK II. — Aanvullende sociale voordelen
Art. 2. In uitvoering van de statuten van het ″Sociaal Fonds voor de
baksteenindustrie″, worden volgende sociale voordelen, door bemiddeling van het Sociaal Fonds toegekend.

Section 1re. — Prime sociale
a) Modalités d’octroi.
Art. 3. Une prime sociale est octroyée aux ouvriers occupés par un
employeur visé à l’article 1er, à charge du Fonds social précité et dans
les conditions définies ci-après.

Afdeling 1. — Sociale premie.
a) Toekenningsmodaliteiten.
Art. 3. Aan de werklieden, tewerkgesteld door een werkgever
bedoeld in artikel 1, wordt ten laste van voornoemd Sociaal Fonds en
onder de hieronder bepaalde voorwaarden een sociale premie toegekend.
Art. 4. 1. De sociale premie bedraagt voor alle werklieden met
uitzondering van de bruggepensioneerden maximum 4 300 BEF in 1999
en 4 700 BEF in 2000. Zij wordt berekend door het aantal maanden en
begonnen maanden inschrijving in het personeelsregister tijdens het in
artikel 5, § 1, b) bepaalde dienstjaar, te vermenigvuldigen met
358,33 BEF in 1999 en met 391,67 BEF in 2000 voor de berekening van
de premie van de jaren 1999 en 2000.

er

Art. 4. 1. La prime sociale s’élève pour tous les ouvriers à l’exception
des prépensionnés à 4 300 BEF au maximum en 1999 et à 4 700 BEF en
2000. Elle est calculée en multipliant par 358,33 BEF en 1999 et par
391,67 BEF en 2000 le nombre de mois et de mois commencés
d’inscription au registre du personnel au cours de l’exercice défini à
l’article 5, § 1er, b) pour le calcul de la prime des années 1999 et 2000.
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En application de cet article 4.1, la prime sociale est fixée comme suit :

In toepassing van dit artikel 4.1 wordt de sociale premie als volgt
vastgesteld :

Nombre de mois
—
Aantal maanden

1

Prime sociale
—
Sociale premie
1999

2000

358

392

2

717

783

3

1075

1175

4

1433

1567

5

1792

1958

6

2150

2350

7

2508

2742

8

2867

3133

9

3225

3525

10

3583

3917

11

3942

4308

12

4300

4700

2. La prime sociale atteint pour les prépensionnés 3 500 BEF en 1999
et 2000. Elle est calculée en multipliant par 291,66 BEF le nombre de
mois auquel ils ont droit au cours de l’exercice visé à l’article 5 pour le
calcul de la prime des années 1999 et 2000.

2. De sociale premie bedraagt voor de bruggepensioneerden 3 500 BEF
in 1999 en 2000. Zij wordt berekend door het aantal maanden recht
tijdens het in artikel 5 bepaalde dienstjaar te vermenigvuldigen met
291,66 BEF voor de berekening van de premie van de jaren 1999
en 2000.

En application de cet article 4.2, la prime sociale est fixée comme suit :

In toepassing van dit artikel 4.2 wordt de sociale premie als volgt
vastgesteld :

Nombre de mois
—
Aantal maanden

Prime sociale
—
Sociale premie
1999 et/en 2000

1

292

2

583

3

875

4

1167

5

1458

6

1750

7

2042

8

2333

9

2625

10

2917

11

3208

12

3500

Art. 5. § 1er. Les ouvriers, sans distinction d’âge, ont droit à la prime
sociale s’ils répondent aux conditions suivantes :

Art. 5. § 1. De werklieden, zonder onderscheid van leeftijd, hebben
recht op de sociale premie indien zij beantwoorden aan de volgende
voorwaarden :

a) être membres d’une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs fédérées sur le plan national;

a) lid zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties welke op nationaal vlak verbonden zijn;

b) au cours de l’exercice, commençant le 1er juillet de l’année
précédente et se terminant le 30 juin de l’année en cours, avoir été
inscrits au registre du personnel d’une entreprise visée à l’article 1er;

b) tijdens het dienstjaar, dat ingaat op 1 juli van het vorig jaar en
eindigt op 30 juni van het lopend jaar, ingeschreven zijn geweest in het
personeelsregister van een in artikel 1 bedoelde onderneming;

c) ne pas avoir été licencié pour motifs graves.

c) niet ontslagen zijn wegens dringende redenen.
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Répondent également aux conditions fixées au § 1er, b), les ouvriers :

Voldoen eveneens aan de voorwaarden vastgesteld in § 1, b), de
werklieden :

1° dont le contrat de travail a été suspendu par suite d’une incapacité
de travail résultant d’une maladie, d’un accident ou d’un accident de
travail et qui ont fourni au cours de l’exercice précité des prestations de
travail effectives ou assimilées;

1° waarvan de arbeidsovereenkomst is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval of arbeidsongeval en die tijdens
voormeld dienstjaar werkelijke of daarmede gelijkgestelde arbeidsprestaties hebben geleverd;

2° qui sont prépensionnés. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime
sociale comme prévu à l’article 4.1 pour l’exercice au cours duquel ils
sont pensionnés. Ils reçoivent pour la dernière fois la prime sociale
comme prévu à l’article 4.2 pour l’exercice au cours duquel ils sont
pensionnés. Comme prévu au 3°, les ouvriers pensionnés au cours de la
période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin sont
également considérés comme étant inscrits au registre du personnel
jusqu’au 30 juin;

2° De bruggepensioneerden. Zij ontvangen voor de laatste maal de
sociale premie zoals voorzien in artikel 4.1 voor het dienstjaar tijdens
hetwelk zij op brugpensioen worden gesteld. Zij ontvangen voor de
laatste maal de sociale premie zoals voorzien in artikel 4.2 in het
dienstjaar tijdens hetwelk zij op pensioen worden gesteld. Zoals
voorzien in 3° worden de werklieden die op pensioen worden gesteld
tijdens de periode die ingaat op 1 januari en eindigt op 30 juni,
eveneens beschouwd als zijnde ingeschreven in het personeelsregister
tot 30 juni;

3° qui sont mis à la retraite conformément aux dispositions légales ou
conventionnelles relatives aux pensions de retraite et de survie, au
cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 30 juin,
étant donné qu’ils sont considérés comme inscrits au registre du
personnel jusqu’au 30 juin. Ils reçoivent la prime sociale comme prévu
à l’article 4.2.

3° die op pensioen zijn gesteld, overeenkomstig de wettelijke of bij
overeenkomst vastgestelde bepalingen betreffende de rust- en
overlevings-pensioenen, tijdens de periode die ingaat op 1 januari en
eindigt op 30 juni, aangezien zij worden beschouwd als zijnde
ingeschreven in het personeelsregister tot 30 juni. Zij ontvangen de
sociale premie zoals voorzien in het artikel 4.2.

§ 2. Les ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu par suite
d’une incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un accident ou
d’un accident de travail et qui n’ont pas effectué des prestations
effectives ou assimilées pendant l’exercice précité, ont droit à la prime
sociale. Celle-ci est calculée en fonction de l’ancienneté qu’ils ont atteint
au service du même employeur visé à l’article 1er le dernier jour de leur
occupation et elle est fixée comme suit :

§ 2. De werklieden waarvan de arbeidsovereenkomst werd geschorst
wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval of arbeidsongeval en tijdens voornoemd dienstjaar geen werkelijke of daarmede
gelijkgestelde arbeidsprestaties hebben geleverd, hebben recht op de
sociale premie. Deze is vastgesteld in verhouding tot de anciënniteit
welke zij hebben bereikt bij dezelfde werkgever bedoeld in artikel 1 op
de laatste dag van hun tewerkstelling en is bepaald als volgt :

Ancienneté : la prime sociale est encore octroyée pour la période
suivante après le paiement prévu au § 1er, 1°:

Anciënniteit : de sociale premie wordt nog voor de volgende termijn
toegekend na de uitkering voorzien in §1, 1° :

de 10 ans à moins de 15 ans : 2 années de service;

van 10 tot minder dan 15 jaar : 2 dienstjaren;

de 15 ans à moins de 20 ans : 3 années de service;

van 15 tot minder dan 20 jaar : 3 dienstjaren;

de 20 ans à moins de 25 ans : 4 années de service;

van 20 tot minder dan 25 jaar : 4 dienstjaren;

de 25 ans et plus : 5 années de service.

van 25 jaar en meer : 5 dienstjaren.

er

Les conditions prévues au § 1 , a) et b), sont applicables aux cas
prévus dans le présent paragraphe.

De voorwaarden voorzien in § 1, a) en b), zijn van toepassing op de
gevallen voorzien in onderhavige paragraaf.

Art. 6. Le mois commencé dont question à l’article 4, est défini
comme suit : les ouvriers qui sont entrés en service avant le 16 du mois
et les ouvriers qui ont quitté le service après le 15 du mois sont
considérés comme ayant un mois d’inscription au registre du personnel.

Art. 6. De begonnen maand waarvan sprake in artikel 4, wordt als
volgt bepaald : de werklieden die voor de 16e van de maand in dienst
zijn getreden en de werklieden die na de 15e van de maand uit dienst
zijn getreden, worden beschouwd als hebbende een maand inschrijving
in het personeelsregister.

Art. 7. Pour l’application de l’article 5, § 1er, 1°, sont assimilés à des
prestations de travail :

Art. 7. Voor de toepassing van artikel 5, § 1, 1°, worden met
arbeidsprestaties gelijkgesteld :

1° les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée
des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre
hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de
journées de travail effectif s’obtient en divisant par huit le nombre
d’heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le
quotient étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une fraction;

1° de dagen waarop werkelijk arbeid wordt verricht wanneer de
duur van de dagelijkse prestaties acht uren overschrijdt en het aantal
dezer dagen wekelijks minder dan 5 beloopt, wordt het aantal effectief
gewerkte dagen verkregen door het aantal uren werkelijke arbeid
tijdens het kwartaal door 8 te delen, indien dit quotiënt een breuk
bevat, dan wordt het tot de hogere eenheid afgerond;

2° les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l’employeur
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés légaux,
les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs impérieux,
les journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien
du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.;

2° de dagen waarop geen arbeid wordt verricht, maar waarvoor de
werkgever aan de werknemer een loon moet betalen, dat aanleiding
geeft tot berekening van bijdragen. Het zijn inzonderheid de wettelijke
feestdagen, de dagen klein verlet, de dagen verlof om dwingende
redenen, de dagen tijdens welke de arbeid is geschorst met behoud van
het recht op het volledig of gedeeltelijk loon, enz.;

3° les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;

3° de inhaalrustdagen toegekend krachtens de wetgeving op de
arbeidsduur en bestemd om de wekelijkse arbeidsduur op een
gemiddelde van 40 uren of minder te brengen;

4° les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des
journées habituelles d’activité;

4° de wettelijke en bijkomende vakantiedagen tot beloop van de
dagen van gewone activiteit;

5° la journée d’inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories 1° à 4° ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des ouvriers a été
réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du
trimestre.

5° de dag waarop geen arbeid wordt verricht of die niet betaald is
tijdens elk van de weken die vijf arbeidsdagen bevatten, behorende tot
bovenvermelde categorieën 1° tot 4° wanneer de wekelijkse arbeid van
de werknemer nu eens over 5 dagen, dan weer over meer dan
vijf dagen in de loop van het kwartaal is verdeeld;

Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s’y
rapporte, doit être considérée comme une journée complète.

Elk daggedeelte, ongeacht de duur van de arbeidsprestaties of het
bedrag van het loon dat hierop betrekking heeft, moet als een volledige
dag worden aangezien.

b) Modalités de liquidation
Art. 8. 1° Le Fonds envoie à tous les employeurs visés à l’article 1er
une ″première liste″, en deux exemplaires, sur laquelle figurent déjà les
noms, les adresses, le numéro de compte en banque et la date de
naissance des ouvriers mentionnés dans les listes de l’année précédente.

b) Uitkeringsmodaliteiten.
Art. 8. 1° Het Fonds zendt aan alle werkgevers bedoeld in artikel 1
een ″eerste lijst″, in tweevoud, waarop reeds de namen, adressen,
bankrekeningnummer en geboortedatum voorkomen van de werklieden die voorkwamen op de lijsten van het vorig jaar.
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L’employeur est tenu de faire ce qui suit :
1. d’apporter les modifications nécessaires aux noms et adresses
mentionnés;
2. de supprimer les ouvriers n’ayant plus droit à la prime sociale;
3. d’ajouter les noms et les adresses des ouvriers qui sont entrés en
service au cours de l’exercice et qui, en conséquence, étaient inscrits au
registre du personnel pendant toute la période ou une partie de celle-ci;
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De werkgever zal op deze lijst :
1. de nodige wijzigingen aanbrengen aan de vermelde namen en
adressen;
2. de werklieden schrappen die geen recht meer hebben op sociale
premie;
3. de namen en adressen bijvoegen van de werklieden die in dienst
zijn gekomen tijdens het dienstjaar en die bijgevolg tijdens de gehele
periode of een gedeelte ervan ingeschreven waren in het personeelsregister;

4. de vérifier pour tous les ouvriers si leur date de naissance est
exacte en la complétant au besoin;

4. voor alle werklieden nagaan of de geboortedatum juist is en deze
aanvullen waar nodig;

5. d’indiquer pour tous les ouvriers le nombre de mois de prestations
effectives ou assimilées effectués au cours de l’exercice, comme prévus
aux articles 4, 5, 6 et 7 de la présente convention;
6. de vérifier le numéro de compte en banque des ouvriers, en le
complétant ou améliorant au besoin.

5. voor alle werklieden het aantal, in de loop van het dienstjaar,
gewerkte en gelijkgestelde maanden, opgeven zoals deze worden
bepaald in de artikelen 4, 5, 6 en 7 van onderhavige overeenkomst;
6. het banknummer van de werklieden verifiëren en indien nodig
aanvullen of verbeteren.

Un exemplaire de la liste ainsi améliorée et complétée est renvoyé au
secrétariat du Fonds social avant la date mentionnée sur la liste. Le
deuxième exemplaire reste en possession de l’employeur.

Eén exemplaar van de aldus verbeterde en aangevulde lijst wordt
teruggezonden aan het secretariaat van het Sociaal Fonds voor de
datum, vermeld op de lijst. Het tweede exemplaar blijft in het bezit van
de werkgever.

2° Après l’enregistrement de ces données, le Fonds transmet à tous
les employeurs une liste définitive en double exemplaire, en mentionnant par ouvrier : le montant brut de la cotisation due au Fonds social,
telle qu’elle est fixée à l’article 20, le montant net de la prime sociale
auquel les ouvriers ont droit, et enfin le montant de l’augmentation de
la cotisation nette.
En bas de cette liste, les totaux de ces montants sont établis.
3° Le Fonds envoie également les cartes d’ayant droit conçues à cet
effet, à l’annexe de ces listes définitives. L’employeur remet ces cartes
d’ayant droit aux ouvriers immédiatement après réception.

2° Na de verwerking van deze gegevens zendt het Fonds aan alle
werkgevers een definitieve lijst in tweevoud, met vermelding per
werkman van : het brutobedrag van de verschuldigde bijdrage aan het
Sociaal Fonds zoals deze werd vastgesteld in artikel 20, het nettobedrag van de sociale premie waarop de werkman recht heeft, en ten
slotte het bedrag van de verhoging van de nettobijdrage.
Onderaan deze lijst worden de totalen gemaakt van deze bedragen.
3° Het Fonds zendt, in bijlage aan deze definitieve lijsten, eveneens
de voorgedrukte kaarten van rechthebbende. Deze kaarten van rechthebbende worden door de werkgever onmiddellijk na ontvangst aan de
werklieden overhandigd.
Art. 9. De werklieden bieden hun kaart in dubbel exemplaar aan, om
te worden gestempeld bij één van de in artikel 5, § 1 a) beoogde,
werknemersorganisaties, overeenkomstig de onderrichtingen welke
hen door deze organisaties worden gegeven. De stempel geldt als
bewijs van rechthebbende ten laste van het Fonds. De niet of ongeldig
gestempelde kaarten geven geen recht op uitkering.
De afgestempelde kaarten van rechthebbende worden onmiddellijk
na afstempeling door bedoelde werknemersorganisaties aan het Fonds
gezonden. Het dubbel van deze kaarten blijft in het bezit van
voormelde werknemersorganisaties.
Art. 10. Na ontvangst van de door de representatieve werknemersorganisaties gestempelde kaarten van rechthebbende gaat het Fonds
over tot de uitbetaling van de op de kaart vermelde sociale premie,
door overschrijving op het bankrekeningnummer van de werkman, of
bij gebreke aan een bankrekeningnummer, door uitschrijving van een
betalingsorder, uiterlijk één maand volgend op de datum van ontvangst
van de kaart van rechthebbende.

Art. 9. Les ouvriers présentent leur carte en double exemplaire afin
qu’elle soit estampillée par l’une des organisations de travailleurs
visées à l’article 5, § 1er, a), conformément aux instructions qui leur sont
données par ces organisations. L’estampillage tient lieu de preuve
d’ayant droit à charge du Fonds. Les cartes non ou non valablement
estampillées ne donnent pas droit au paiement.
Les cartes d’ayant droit estampillées sont, immédiatement après leur
estampillage, envoyées au Fonds par les organisations de travailleurs
visées. Le double de ces cartes reste en possession des dites organisations de travailleurs.
Art. 10. Après avoir reçu les cartes d’ayant droit estampillées par les
organisations représentatives des travailleurs, le Fonds procède au
paiement de la prime sociale mentionnée sur la carte, par un virement
au compte en banque des ouvriers ou, à défaut de celui-ci, par un ordre
de paiement, au plus tard un mois après la date de réception de la carte
d’ayant droit.
Section 2. — Prime de départ aux ouvriers syndiqués

Afdeling 2. — Afscheidspremie aan georganiseerde werklieden

Art. 11. Il est octroyé aux ouvriers visés à l’article 1er une prime de
départ unique à charge du Fonds social, dont le montant et les
conditions d’octroi sont fixés ci-après.

Art. 11. Aan de werklieden bedoeld in artikel 1 wordt een éénmalige
afscheidspremie toegekend ten laste van het Sociaal Fonds, waarvan
het bedrag en de toekenningsvoorwaarden hierna zijn vastgesteld.

a) Montant de la prime de départ — Calcul.
Art. 12. La prime de départ est acquise à raison de 550 BEF par année
d’occupation dans une entreprise visée à l’article 1er au cours des vingt
dernières années précédant la mise à la retraite, conformément aux
dispositions légales ou conventionnelles concernant les pensions de
retraite et de survie et à condition que l’intéressé soit en même temps
membre d’une des organisations interprofessionnelles représentatives
des travailleurs fédérées sur la plan national.
La prime de départ s’élève ainsi à 11 000 BEF au maximum.
Art. 13. Par ″année d’occupation″, il y a lieu d’entendre une
occupation comportant au moins cent trente-deux journées de travail
effectif ou assimilées par année civile.
§ 1. Les journées de travail assimilées sont :
a) les journées effectivement consacrées au travail, lorsque la durée
des prestations journalières dépasse huit heures et que le nombre
hebdomadaire de ces journées est inférieur à cinq, le nombre de
journées de travail effectif s’obtient en divisant par huit le nombre
d’heures effectivement consacrées au travail pendant le trimestre, le
quotient étant arrondi à l’unité supérieure s’il comporte une fraction;

a) Bedrag van de afscheidspremie — Berekening.
Art. 12. De afscheidspremie wordt verworven op basis van 550 BEF
per jaar tewerkstelling in een onderneming bedoeld in artikel 1 tijdens
de laatste twintig jaar voor de pensionering, overeenkomstig de
wettelijke of bij overeenkomst vastgestelde bepalingen betreffende de
rust- en overlevingspensioenen en op voorwaarde dat de betrokkene
gelijktijdig lid is van één van de representatieve interprofessionele
werknemersorganisaties welke op nationaal vlak zijn verbonden.
De afscheidspremie bedraagt aldus ten hoogste 11 000 BEF.
Art. 13. Door ″per jaar tewerkstelling″ moet worden begrepen een
dienstverband dat ten minste honderd tweeëndertig effectieve of
gelijkgestelde arbeidsdagen telt per kalenderjaar.
§ 1. De gelijkgestelde arbeidsdagen zijn :
a) de dagen waarop werkelijk arbeid wordt verricht, wanneer de
duur van de dagelijkse prestaties 8 uren overschrijdt en het aantal dezer
dagen wekelijks minder dan 5 beloopt wordt het aantal effectief
gewerkte dagen verkregen door het aantal uren werkelijke arbeid
tijdens het kwartaal door 8 te delen, indien dit quotiënt een breuk
bevat, dan wordt het tot de hogere eenheid afgerond;
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b) les journées non consacrées au travail, pour lesquelles l’employeur
est toutefois tenu de payer au travailleur une somme qui intervient
dans le calcul des cotisations. Ce sont notamment les jours fériés légaux,
les jours de petits chômages, les jours de congé pour motifs impérieux,
les journées au cours desquelles le travail est suspendu avec maintien
du droit à la rémunération complète ou partielle, etc.;

b) de dagen waarop geen arbeid wordt verricht, maar waarvoor de
werkgever aan de werknemer een loon moet betalen, dat aanleiding
geeft tot berekening van bijdragen. Het zijn inzonderheid de wettelijke
feestdagen, de dagen van klein verlet, de dagen verlof om dwingende
redenen, de dagen tijdens welke de arbeid is geschorst met behoud van
het recht op het volledig of gedeeltelijk loon, enz.;

c) les journées de repos compensatoire accordées en vertu de la
législation sur la durée du travail, en vue de réduire la durée
hebdomadaire du travail à une moyenne de 40 heures ou moins;

c) de inhaalrustdagen toegekend krachtens de wetgeving op de
arbeidsduur en bestemd om de wekelijkse arbeidsduur op een
gemiddelde van 40 uren of minder te brengen;

d) les jours de vacances légales et supplémentaires à concurrence des
journées habituelles d’activité;

d) de wettelijke en bijkomende vakantiedagen tot beloop van de
dagen van gewone activiteit;

e) la journée d’inactivité ou la journée non rémunérée de chacune des
semaines comportant cinq journées de travail qui relèvent des catégories a) à d) ci-dessus, lorsque le travail hebdomadaire des ouvriers a été
réparti tantôt sur cinq jours, tantôt sur plus de cinq jours au cours du
trimestre.

e) de dag waarop geen arbeid wordt verricht of die niet betaald is
tijdens elk van de weken die vijf arbeidsdagen bevatten, behorende tot
bovenvermelde categorieën a) tot d), wanneer de wekelijkse arbeid van
de werknemer nu eens over 5 dagen dan weer over meer dan 5 dagen
in de loop van het kwartaal is verdeeld.

Toute fraction de journée complète, quelle que soit la durée des
prestations de travail ou le montant de la rémunération qui s’y
rapporte, doit être considérée comme une journée complète.

Elk daggedeelte, ongeacht de duur van de arbeidsprestatie of het
bedrag van het loon dat hierop betrekking heeft, moet als een volledige
dag worden aangezien.

§ 2. Les journées de suspension du contrat de travail résultant de
causes économiques, d’intempéries ou de panne technique sont
assimilées à des journées de travail effectif pour la détermination du
nombre de journées effectives ou assimilées prévues dans le présent
article.

§ 2. De dagen tijdens welke de arbeidsovereenkomst werd geschorst
wegens economische redenen, slecht weer of technische stoornis,
worden met effectief gepresteerde arbeidsdagen gelijkgesteld voor het
vaststellen van het aantal effectieve of gelijkgestelde dagen voorzien in
dit artikel.

§ 3. Les assimilations suivantes s’appliquent pour les ayants droit
ayant acquis leur droit dans une entreprise située dans la région du
Rupel, comportant les communes de Boom, Niel et Rumst :

§ 3. De volgende gelijkstellingen gelden voor de rechthebbenden die
hun recht hebben verworven in een onderneming gelegen in het gewest
Rupel, omvattende de gemeenten, Boom, Niel en Rumst :

a) pour les ouvriers qui, au 31 mars 1975, sont victimes d’une
incapacité de travail résultant d’une maladie, d’un accident ou d’un
accident du travail, la période complète d’incapacité de travail est
assimilée à des prestations de travail;

a) voor de werklieden die op 31 maart 1975 arbeidsongeschikt zijn
wegens ziekte, ongeval of arbeidsongeval wordt de volledige periode
van arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld met arbeidsprestaties;

b) les ouvriers frappés d’une incapacité de travail après le 31 mars 1975
ont, par dérogation à l’article 12, la possibilité de prouver les années
d’occupation visées par le même article, permettant ainsi de faire valoir
ces années sur l’ensemble de leur carrière professionnelle dans les
entreprises visées à l’article 1er;

b) de werklieden die arbeidsongeschikt worden na 31 maart 1975
hebben, in afwijking op artikel 12 de bewijsmogelijkheid om de jaren
van tewerkstelling bepaald in dit artikel 12 te doen gelden over hun
gehele beroepsloopbaan in de ondernemingen bedoeld in artikel 1;

c) pour les ouvriers qui ne peuvent pas faire valoir 20 années
d’occupation comme prévu à l’article 12, dans une entreprise visée à
l’article 1er, chaque année d’incapacité de travail pendant leur carrière
professionnelle dans cette entreprise par suite d’une maladie, d’un
accident ou d’un accident du travail est assimilée à un an de
prestations.

c) voor de werklieden die minder dan 20 jaar tewerkstelling zoals
bepaald in artikel 12 kan doen gelden in een onderneming bedoeld in
artikel 1, wordt elk jaar van arbeidsongeschiktheid tijdens hun
beroepsloopbaan in zulke onderneming wegens ziekte, ongeval of
arbeidsongeval gelijkgesteld met één jaar arbeidsprestaties.

Les dispositions du § 3 s’appliquent jusqu’à concurrence du nombre
maximum d’années pour lequel la prime de départ peut être acquise en
application des articles 12 et 13, paragraphes 1er et 2.

De bepalingen van § 3 gelden tot beloop van het maximum aantal
jaren waarvoor de afscheidspremie kan worden verworven bij toepassing van artikelen 12 en 13, paragrafen 1 en 2.

b) Conditions d’octroi.
Art. 14. Ont droit à la liquidation de la prime de départ visée à
l’article 12, les ouvriers qui :
1° sont mis à la retraite ou sont prépensionnés;

b) Toekenningsvoorwaarden.
Art. 14. Hebben recht op uitkering van de in artikel 12 bedoelde
afscheidspremie, de werklieden die :
1° op pensioen, of op brugpensioen gaan;

2° prouvent que l’entreprise, au service de laquelle ils sont inscrits
dans le registre du personnel au moment de leur mise à la retraite ou de
leur prépension, ressortit à la Commission paritaire de l’industrie des
briques;

2° aantonen dat de onderneming, waarbij zij in het personeelsregister
zijn ingeschreven op het ogenblik van de pensionering of brugpensioen, ressorteert onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij;

3° sont membres d’une des organisations représentatives des travailleurs.

3° lid zijn van één van de representatieve werknemersorganisaties.

Art. 15. Sont assimilés aux ayants droit à la liquidation de la prime de
départ :

Art. 15. Worden gelijkgesteld met rechthebbenden op de uitkering
van de afscheidspremie :

1° les ouvriers qui, par dérogation à l’article 14, 2°, sont chômeurs
complets indemnisés au moment de leur mise à la retraite, à la suite
d’une décision prise par un employeur d’une entreprise visée à
l’article 1er;

1° de werklieden die, in afwijking van artikel 14, 2°, op het ogenblik
van de pensionering volledig uitkeringsgerechtigde werkloze zijn,
ingevolge een beslissing getroffen door een werkgever van een
onderneming bedoeld in artikel 1;

2° les ouvriers qui, par dérogation à l’article 14, 2°, sont frappés d’une
incapacité de travail au moment de leur mise à la retraite, soit par suite
d’une maladie ou d’un accident, soit par suite d’un accident de travail,
et qui étaient occupés en dernier lieu dans une entreprise visée à
l’article 1er;

2° de werklieden die, in afwijking van artikel 14, 2°, op het ogenblik
van de pensionering arbeidsongeschikt zijn, hetzij ingevolge ziekte of
ongeval, hetzij ingevolge arbeidsongeval en laatst waren tewerkgesteld
in een onderneming bedoeld in artikel 1;
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3° les ouvriers qui, au moment de leur mise à la retraite, ne sont pas
occupés dans une entreprise visée à l’article 1er, parce que leur contrat
de travail dans cette entreprise avait été rompu, soit par l’employeur,
pour des motifs autres que des motifs graves qui justifient la rupture
immédiate du contrat de travail, soit par les ouvriers eux-mêmes
pendant une période de suspension temporaire du contrat de travail
résultant de causes économiques ou d’intempéries, ou parce que le
contrat de travail prenait fin pour cause de force majeure. Cette
dérogation ne s’applique que pour autant que les ouvriers qui font
valoir leur droit prouvent une occupation de quinze années dans une
entreprise visée à l’article 1er pendant les vingt dernières années
précédant leur mise à la retraite.

3° de werklieden die, op het ogenblik van de pensionering niet zijn
tewerkgesteld in een onderneming bedoeld in artikel 1, omdat hun
arbeidsovereenkomst in zulke onderneming werd verbroken, hetzij
door de werkgever om andere dan dringende redenen welke de
onmiddellijke verbreking van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen,
hetzij door de werkman zelf in een periode van tijdelijke schorsing van
de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken of wegens
weersomstandigheden, hetzij omdat de arbeidsovereenkomst ingevolge een geval van overmacht een einde nam. Deze afwijking is slechts
van toepassing voor zover de aanspraakmakende werklieden bewijzen
vijftien jaar te hebben gewerkt in een onderneming bedoeld in artikel 1
tijdens de laatste twintig jaar voor de pensionering.

Si les ouvriers bénéficient d’une prime de départ dans le secteur où
ils étaient occupés en dernier lieu avant le moment de leur mise à la
retraite, le montant de la prime de départ à octroyer est toutefois limité
au montant maximum prévu par la présente convention collective de
travail, compte tenu du montant éventuellement octroyé dans le secteur
où l’intéressé était occupé en dernier lieu.

Indien de werklieden een afscheidspremie genieten in de sector waar
zij laatst werden tewerkgesteld voor het ogenblik van de pensionering,
wordt het bedrag van de toe te kennen afscheidspremie echter beperkt
tot beloop van het maximumbedrag voorzien door deze collectieve
arbeidsovereenkomst, rekening houdend met het eventueel toegekend
bedrag in de sector waar de betrokkene laatst werd tewerkgesteld.

4° l’épouse ou l’époux habitant sous le même toit que l’ayant droit
qui est décédé au service d’une entreprise visée à l’article 1er, après
avoir atteint l’âge de 55 ans pour les hommes et de 50 ans pour les
femmes, pour autant que l’ayant droit décédé compte au moins dix
années de service dans une entreprise visée à l’article 1er.

4° de samenwonende echtgenote of echtgenoot van de rechthebbende die overleden is in dienst van een onderneming bedoeld in
artikel 1 en nà de leeftijd van 55 jaar voor de mannen en 50 jaar voor de
vrouwen te hebben bereikt, voor zover de overleden rechthebbende ten
minste tien jaar dienst telt in een onderneming bedoeld in artikel 1.

c) Modalités de liquidation.

c) Uitkeringsmodaliteiten.

Art. 16. La demande de liquidation de la prime de départ visée à
l’article 11 aux ouvriers visés aux articles 14 et 15 est introduite par
l’une des organisations représentatives des travailleurs auprès du
Fonds social sur un formulaire destiné à cette fin.

Art. 16. De aanvraag tot uitkering van de in artikel 11 bedoelde
afscheidspremie aan de werklieden bedoeld in artikel 14 en 15, wordt
ingediend door één van de representatieve werknemersorganisaties, bij
het Sociaal Fonds op een daartoe bestemd formulier.

La demande est introduite au moment où les ouvriers bénéficient
d’un des systèmes prévus à l’article 14.

De aanvraag geschiedt op het ogenblik waarop de werklieden een
van de in artikel 14 vermelde stelsels genieten.

Pour l’application de l’article 15, 4°, la demande est introduite en cas
de décès de l’ayant droit.

Voor de toepassing van artikel 15, 4°geschiedt de aanvraag bij het
overlijden van de rechthebbende.

Les demandes qui ne sont pas introduites dans une période d’un an
suivant la date à partir de laquelle les ouvriers bénéficient d’un des
systèmes prévus à l’article 14 ou la date du décès ne sont plus
recevables.

De aanvragen welke niet worden ingediend binnen de periode van
één jaar volgend op de datum vanaf welke de werklieden een van de in
artikel 14 vermelde stelsels genieten of van overlijden, zijn niet meer
ontvankelijk.

Art. 17. Le paiement de la prime de départ visée à l’article 11 est
effectué à charge du Fonds social par l’intermédiaire de l’organisation
syndicale concernée dans les trois mois suivant l’introduction de la
demande.

Art. 17. De uitbetaling van de in artikel 11 bedoelde afscheidspremie
geschiedt ten laste van het Sociaal Fonds door bemiddeling van de
betrokken syndicale organisatie, binnen de drie maanden na het
indienen van de aanvraag.

Art. 18. Tous les cas particuliers découlant de l’application de la
présente section sont soumis au Conseil d’administration du Fonds
social.

Art. 18. Alle bijzondere gevallen welke voortspruiten uit de toepassing van deze afdeling worden aan de raad van bestuur van het Sociaal
Fonds voorgelegd.

CHAPITRE III. — Perception des cotisations

HOOFDSTUK III. — Inning van de bijdragen

Art. 19. En exécution des dispositions de la présente convention
collective de travail, le montant et le mode de perception des cotisations
patronales pour la liquidation d’avantages sociaux complémentaires
par l’intermédiaire du ″Fonds social pour l’industrie briquetière″ pour
les exercices 1999 et 2000 sont fixés comme suit :

Art. 19. In uitvoering van de bepalingen van onderhavige collectieve
arbeidsovereenkomst, worden het bedrag en de wijze van inning van
de bijdragen van de werkgevers, voor de uitkering van aanvullende
sociale voordelen door bemiddeling van het ″Sociaal Fonds voor de
Baksteenindustrie″, voor de dienstjaren 1999 en 2000 als volgt vastgesteld :

Section 1re. — Prime sociale.

Afdeling 1. — Sociale premie

Art. 20. 1. La cotisation patronale au Fonds social pour l’industrie
briquetière est fixée pour l’année 1999 à 4 300 BEF au maximum et pour
l’année 2000 à 4 700 BEF au maximum par ouvrier inscrit au registre du
personnel.

Art. 20. 1. De bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds voor
de Baksteenindustrie wordt, wat betreft de sociale premie voor het
dienstjaar 1999 vastgesteld op maximum 4 300 BEF en voor het
dienstjaar 2000 vastgesteld op maximum 4 700 BEF per werkman,
ingeschreven in het personeelsregister.

Pour les prépensionnés, la cotisation est fixée à maximum 3 500 BEF
pour les années 1999 et 2000 à partir de l’exercice qui suit celui au cours
duquel ils sont entrés en prépension.

Voor de bruggepensioneerden wordt de bijdrage vanaf het dienstjaar
dat volgt op datgene tijdens hetwelk zij op brugpensioen zijn gegaan
vastgesteld op maximum 3 500 BEF voor de dienstjaren 1999 en 2000.

Cette cotisation est augmentée de 200 BEF par ouvrier.
Si les ouvriers n’ont pas été inscrits au registre du personnel pendant
toute la durée de l’exercice, la cotisation pour la prime sociale de
l’ouvrier concerné, à l’exception des prépensionnés est calculée en
multipliant par 358,33 BEF par ouvrier en 1999 et par 391,67 BEF
en 2000 le nombre de mois ou de mois d’inscription commencés au
registre du personnel pendant l’exercice.

Deze bijdrage wordt verhoogd met 200 BEF per werkman.
Ingeval de werklieden niet gedurende de gehele periode van het
dienstjaar ingeschreven zijn geweest in het personeelsregister, wordt de
bijdrage voor de sociale premie, voor de betrokken werkman met
uitzondering van de bruggepensioneerden, berekend door het aantal
maanden of begonnen maanden inschrijving in het personeelsregister
tijdens het dienstjaar te vermenigvuldigen met 358,33 BEF per werkman in 1999 en met 391,67 BEF in 2000.
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En application du présent article, la cotisation arrondie pour la prime
sociale est fixée comme suit :
Nombre
de mois

In toepassing hiervan is de afgeronde bijdrage voor de sociale premie
als volgt vastgesteld :
Aantal
maanden

Cotisation
1999

2000
392 + 200 = 592

Bijdrage
1999

338 + 200 = 558

2

717 + 200 = 917

783 + 200 = 983

2

717 + 200 = 917

783 + 200 = 983

3

1075 + 200 = 1275

1175 + 200 = 1375

3

1075 + 200 = 1275

1175 + 200 = 1375

4

1433 + 200 = 1633

1567 + 200 = 1767

4

1433 + 200 = 1633

1567 + 200 = 1767

5

1792 + 200 = 1992

1958 + 200 = 2158

5

1792 + 200 = 1992

1958 + 200 = 2158

6

2150 + 200 = 2350

2350 + 200 = 2550

6

2150 + 200 = 2350

2350 + 200 = 2550

7

2508 + 200 = 2708

2742 + 200 = 2942

7

2508 + 200 = 2708

2742 + 200 = 2942

8

2867 + 200 = 3067

3133 + 200 = 3333

8

2867 + 200 = 3067

3133 + 200 = 3333

9

3225 + 200 = 3425

3525 + 200 = 3725

9

3225 + 200 = 3425

3525 + 200 = 3725

10

3583 + 200 = 3783

3917 + 200 = 4117

10

3583 + 200 = 3783

3917 + 200 = 4117

11

3942 + 200 = 4142

4308 + 200 = 4508

11

3942 + 200 = 4142

4308 + 200 = 4508

12

4300 + 200 = 4500

4700 + 200 = 4900

12

4300 + 200 = 4500

4700 + 200 = 4900

Pour les prépensionnés auxquels la prime sociale est octroyée comme
prévu à l’article 4.2., la prime sociale est calculée pour le prépensionné
concerné en multipliant par 291,67 BEF en 1999 et 2000 le nombre de
mois auquel il a droit au cours de l’exercice. En application de ce qui
précède, la cotisation arrondie pour la prime sociale des prépensionnés
est fixée comme suit :
Nombre
de mois

1

338 + 200 = 558

2000

1

Voor de bruggepensioneerden waaraan de sociale premie wordt
toegekend zoals voorzien in artikel 4.2. wordt de sociale premie voor de
betrokken bruggepensioneerde berekend door het aantal maanden
recht tijdens het dienstjaar te vermenigvuldigen met 291,67 BEF in 1999
en 2000. In toepassing hiervan is de afgeronde bijdrage voor de sociale
premie van de bruggepensioneerden als volgt vastgesteld :
Aantal
maanden

cotisation

bijdrage

1999 et 2000

1999 en 2000

1

292 + 200 = 492

2

583 + 200 = 783

2

583 + 200 = 783

3

875 + 200 = 1075

3

875 + 200 = 1075

4

1167 + 200 = 1367

4

1167 + 200 = 1367

5

1458 + 200 = 1658

5

1458 + 200 = 1658

6

1750 + 200 = 1950

6

1750 + 200 = 1950

7

2042 + 200 = 2242

7

2042 + 200 = 2242

8

2333 + 200 = 2533

8

2333 + 200 = 2533

9

2625 + 200 = 2825

9

2625 + 200 = 2825

10

2917 + 200 = 3117

10

2917 + 200 = 3117

11

3208 + 200 = 3408

11

3208 + 200 = 3408

12

3500 + 200 = 3700

12

3500 + 200 = 3700

2. La cotisation pour la prime sociale en faveur des ouvriers visés à
l’article 5, 2 n’est pas due si le contrat de travail de ces ouvriers est
suspendu depuis plus de deux ans par suite d’une incapacité de travail
résultant d’une maladie, d’un accident ou d’un accident du travail et si
une cotisation a été versée pendant chacune des deux premières années
suivant l’exercice au cours duquel ladite incapacité de travail est
survenue.
Art. 21. Le versement de la cotisation pour la prime sociale a lieu :

392 + 200 = 592

1

292 + 200 = 492

2. De bijdrage voor de sociale premie ten gunste van werklieden
bedoeld in artikel 5, 2 is niet verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst van deze werklieden sinds meer dan twee jaar is geschorst
wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval of arbeidsongeval en indien een bijdrage werd gestort tijdens elk van de eerste twee
jaren volgend op het dienstjaar in de loop waarvan genoemde
arbeidsongeschiktheid is ontstaan.
Art. 21. De storting van de bijdrage voor de sociale premie heeft
plaats op :

1° le premier jour de paie suivant le 1er juillet, par les employeurs des
entreprises de la région du Rupel, comprenant les communes de Boom,
Niel et Rumst;

1° de eerste betaaldag volgend op 1 juli door de werkgevers van de
ondernemingen van het gewest Rupel, omvattende de gemeenten
Boom, Niel en Rumst;

2° le 15 novembre, par les employeurs des entreprises de la région de
la Campine, comprenant les communes de Beerse, Brecht, Essen,
Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout et Rijkevorsel;

2° 15 november door de werkgevers van de ondernemingen van het
gewest Kempen, omvattende de gemeenten Beerse, Brecht, Essen,
Hoogstraten, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout en Rijkevorsel;

3° le 1er septembre, par les employeurs des entreprises non mentionnées aux 1° et 2° du présent article, soit chaque fois au plus tard un mois
suivant la réception des formulaires visés à l’article 8 que le Fonds
social envoie aux entreprises visées.

3° 1 september door de werkgevers van de ondernemingen niet
vermeld onder 1° en 2° van onderhavig artikel, zijnde telkens uiterlijk
een maand na de ontvangst van de formulieren bedoeld in artikel 8 die
aan de genoemde ondernemingen worden toegezonden door het
Sociaal Fonds.

MONITEUR BELGE — 30.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD

17979

Au plus tard un mois après la réception de la liste définitive,
l’employeur est tenu de renvoyer un exemplaire de cette liste au Fonds
social.
L’employeur garde un exemplaire à titre de document comptable
justifiant le paiement.
L’employeur verse au compte en banque du ″Fonds social pour
l’industrie briquetière″ le montant total de la cotisation due, comme
prévu à l’article 8, qui figure sur la liste définitive visée à l’article 8, 2°,
total de la colonne ″montant de la cotisation due″.

Uiterlijk één maand na ontvangst van de definitieve lijst dient de
werkgever één exemplaar van de definitieve lijst aan het Fonds terug te
zenden.
De werkgever behoudt één exemplaar als boekhoudkundig document tot staving van zijn betaling.
De werkgever stort op de bankrekening van het ″Sociaal Fonds voor
de Baksteenindustrie″, het totaal bedrag van de verschuldigde bijdrage
zoals voorzien in artikel 8 en zoals vastgesteld op de definitieve lijst
vermeld in artikel 8, 2°, totaal van de kolom ″bedrag der verschuldigde
bijdrage″.

Section 2. — Prime de départ aux ouvriers syndiqués
Art. 22. Les charges financières de la prime de départ visée à
l’article 12 sont supportées par le Fonds social, qui perçoit des
cotisations à cet effet, dont le montant et les modalités de perception
sont fixés chaque année par décision du Conseil d’administration du
Fonds social, par ouvrier en service dans les entreprises visées à
l’article 1er et selon les modalités prévues pour la détermination du
montant de la prime sociale.

Afdeling 2. — Afscheidspremie aan georganiseerde werklieden
Art. 22. De financiële lasten van de bij artikel 12 bedoelde afscheidspremie worden gedragen door het Sociaal Fonds, dat hiervoor bijdragen int, waarvan het bedrag en de inningsmodaliteiten ieder jaar
worden vastgesteld bij beslissing van de raad van bestuur van het
Sociaal Fonds, per werkman in dienst van de ondernemingen bedoeld
in artikel 1 en volgens de modaliteiten welke zijn voorzien voor het
vaststellen van het bedrag van de sociale premie.

Section 3. — Prépension conventionnelle sectorielle
Art. 23. 1. La cotisation patronale au Fonds social pour l’industrie
briquetière pour les années 1999 et 2000 est fixée comme suit :

Afdeling 3. — Sectorieel conventioneel brugpensioen
Art. 23. 1. De bijdrage van de werkgevers aan het Sociaal Fonds voor
de Baksteenindustrie, voor de jaren 1999 en 2000 wordt als volgt
vastgesteld :
1° voor de ″seizonaal″ werkende bedrijven, op 88 BEF, vermenigvuldigd met het aantal ″dagen-werklieden-arbeid″ dat in de ondernemingen werd getotaliseerd gedurende de periode respectievelijk :
— ingaande van 1 oktober 1998 tot 30 september 1999;
— ingaande van 1 oktober 1999 tot 30 september 2000;
met een maximum van 19 800 BEF per werkman.
Door ″seizonaal″ werkende bedrijven dient verstaan de bedrijven
waar de bakstenen met natuurlijke middelen worden gedroogd.
2° voor de bedrijven bedoeld in de beslissing van 5 maart 1962 van
het Nationaal Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot vaststelling van
de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen waar bakstenen worden
gemaakt aan de tafel of met de motorpers en/of gebakken in
veldovens, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
28 augustus 1962, verlengd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van
25 september 1970, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 4 november 1970 :
a) voor de werklieden verbonden door een voor onbepaalde tijd
gesloten arbeidsovereenkomst, op 88 BEF vermenigvuldigd zoals
voorzien in 1°;
b) voor de werklieden verbonden door een voor een bepaald werk of
voor een bepaalde tijd gesloten arbeidsovereenkomst, op 88 BEF per
dag vermenigvuldigd met een aantal werkelijk aan de arbeid bestede
dagen per werkman gedurende de periode respectievelijk :
— ingaande van 1 oktober 1998 tot 30 september 1999;
— ingaande van 1 oktober 1999 tot 30 september 2000;
3° voor de andere bedrijven, op 88 BEF vermenigvuldigd met het
aantal ″dagen-werklieden-arbeid″ dat in de ondernemingen werd
getotaliseerd gedurende de periode respectievelijk :
— ingaande van 1 oktober 1998 tot 30 september 1999;
— ingaande van 1 oktober 1999 tot 30 september 2000;
met een maximum van 19 800 BEF per werkman en een minimum
van 9 900 BEF per werkman.
2. De in § 1 vermelde bijdrage dient aan het Sociaal Fonds voor de
Baksteenindustrie te worden gestort voor 31 oktober van de in § 1
vermelde jaren.

1° pour les entreprises ″saisonnières″, à 88 BEF, multipliés par le
nombre total de journées de travail effectuées par des ouvriers dans les
entreprises pendant les périodes s’étendant respectivement :
— du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999;
— du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000;
avec un maximum de 19 800 BEF par ouvrier.
Par entreprises ″saisonnières″, il y a lieu d’entendre les entreprises où
les briques sont séchées par des moyens naturels.
2° pour les entreprises visées par la décision du 5 mars 1962 de la
Commission paritaire nationale de l’industrie des briques, fixant les
conditions de travail dans les entreprises où les briques sont fabriquées
à la table ou à la presse à moteur et/ou cuites en fours de campagne,
rendue obligatoire par l’arrêté royal du 28 août 1962, reconduite par la
convention collective de travail du 25 septembre 1970, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 4 novembre 1970 :
a) pour les ouvriers liés par un contrat de travail conclu pour une
durée indéterminée, à 88 BEF, multipliés comme prévu au 1°;
b) pour les ouvriers liés par un contrat de travail conclu pour une
durée déterminée ou pour un travail nettement défini, à 88 BEF par
jour, multipliés par le nombre de journées réellement consacrées au
travail par ouvrier pendant les périodes s’étendant respectivement :
— du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999;
— du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000,
3° pour les autres entreprises, à 88 BEF, multipliés par le nombre total
de journées de travail effectuées par des ouvriers dans les entreprises
pendant les périodes s’étendant respectivement :
— du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 ;
— du 1er octobre 1999 au 30 septembre 2000 ;
avec un maximum de 19 800 BEF par ouvrier et un minimum de
9 900 BEF par ouvrier.
2. La cotisation mentionnée au § 1er doit être versée au Fonds social
pour l’industrie briquetière avant le 31 octobre des années mentionnées
au § 1er.
CHAPITRE IV. — Durée de validité
Art. 24. La présente convention collective de travail produit ses effets
le 1er janvier 1999 et cesse d’être en vigueur le 1er janvier 2001, à
l’exception des articles concernant la ″prime de départ″, qui sont
conclus pour une durée indéterminée.
Les articles ci-dessus concernant la prime de départ, conclus pour
une durée indéterminée, peuvent être dénoncés par l’une des parties
moyennant un préavis d’un an à compter du 1er janvier de l’année
suivant la notification de la dénonciation. Cette dénonciation est
notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l’industrie des briques et à chacune des parties
signataires.
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 30 avril 2001.

HOOFDSTUK IV. — Geldigheidsduur
Art. 24. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met
ingang van 1 januari 1999 en houdt op van kracht te zijn op
1 januari 2001, met uitzondering van de artikelen betreffende de
″afscheidspremie″ die voor onbepaalde tijd worden gesloten.
Bovengenoemde artikelen betreffende de afscheidspremie die voor
onbepaalde tijd werden gesloten kunnen worden opgezegd door een
van de partijen mits een opzeggingstermijn van één jaar te rekenen
vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de betekening van de
opzegging. Deze opzegging wordt bij een ter post aangetekende brief
aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de steenbakkerij en aan
elk van de ondertekenende partijen betekend.
Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
30 april 2001

La Ministre de l’Emploi,
Mme L. ONKELINX

De Minister van Werkgelegenheid,
Mevr. L. ONKELINX
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
F. 2001 — 1417

[C − 2001/27291]

10 MAI 2001. — Arrêté du Gouvernement wallon d’exécution du décret relatif aux bourses de préactivité
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité, notamment les articles 5 et 7;
Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 avril 2001;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2001;
Vu l’urgence motivée par le fait que l’entrée en vigueur du décret du 15 février 2001 est subordonnée à l’entrée en
vigueur de son arrêté d’exécution (article 10 du décret), de sorte que l’ensemble de la mesure ne saurait être
opérationnel qu’à l’issue de la procédure réglementaire actuelle;
Or il importe de mettre rapidement sur pied cette mesure afin de compléter au plus vite l‘éventail des aides à la
création d’entreprises, dans l’intérêt de la Région wallonne dans son ensemble;
Il convient également d’assurer sans délai la transition entre le nouveau mécanisme et celui des aides aux
inventeurs isolés qu’il remplace, pour éviter l’incertitude qu’une situation intermédiaire trop longue est susceptible de
causer, tant au niveau des particuliers que des services de l’administration;
Vu l’avis 31.296/2 du Conseil d’Etat, donné le 26 mars 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Vu l’avis 31.540/4 du Conseil d’Etat, donné le 24 avril 2001, en application de l’article 84, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête :
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° le décret : le décret du 15 février 2001 relatif aux bourses de préactivité;
2° le Ministre : le Ministre qui a les technologies nouvelles dans ses attributions;
3° le Comité : le Comité de sélection visé à l’article 5 du décret;
4° le promoteur : la personne physique visée à l’article 1er du décret;
5° l’administration : la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l’Energie du Ministère de la
Région wallonne;
6° la bourse : la subvention dénommée « bourse de préactivité » visée à l’article 1er du décret.
Art. 2. Pour bénéficier de la bourse, le promoteur introduit une demande auprès de l’administration sur base d’un
formulaire établi par celle-ci.
Ce formulaire comprend une demande d’information sur les aides déjà reçues conformément à l’article 3 du
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis.
Art. 3. § 1er. L’administration accuse réception de la demande dans les cinq jours.
L’accusé de réception mentionne le nom de l’agent désigné pour traiter le dossier.
§ 2. L’administration vérifie si le dossier est complet et recevable dans les dix jours à dater de l’accusé de réception.
Est irrecevable le dossier concernant un projet qui :
1° ne tend pas à la création d’une entreprise au sens de l’article 2 du décret;
2° est manifestement dénué d’originalité au sens de l’article 1er du décret;
3° concerne un des secteurs exclus par l’article 1er du décret, ou l’un de ceux visés à l’article 1er du règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
de minimis.
En cas d’irrecevabilité, l’administration en informe le promoteur et classe le dossier.
Si le dossier est incomplet, l’administration en informe le promoteur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour
lui transmettre tout complément d’information demandé.
En l’absence de réaction de sa part dans ce délai, le promoteur est réputé avoir retiré sa demande.
Il peut néanmoins informer l’administration, dans ce délai, qu’il désire le prolonger pour une durée maximale de
45 jours afin de rassembler tous les éléments demandés.
Tout document transmis par le promoteur dans le cadre de cette information complémentaire fait l’objet d’un
accusé de réception dans les cinq jours.
§ 3. Lorsque l’administration dispose de tous les éléments nécessaires, elle transmet le dossier au Comité, dans les
trente jours à dater du dernier accusé de réception, accompagné d’une note de synthèse.
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§ 4. Sauf lorsqu’il est précisé autrement, les délais mentionnés dans le présent arrêté s’entendent en jours calendrier.
Art. 4. § 1er. Le Comité est composé de :
1° un professeur d’université à orientation économique ou scientifique;
2° un représentant des centres d’entreprise et d’innovation;
3° un représentant de l’Union wallonne des Entreprises;
4° un représentant de la Chambre belge des inventeurs;
5° un représentant de l’Office de la Propriété industrielle (O.Pr.I.);
6° un représentant de la Société wallonne de l’Economie sociale marchande (SOWECSOM);
7° un représentant de la S.R.I.W. ou de l’une de ses filiales.
Pour chaque membre du Comité est désigné un membre suppléant issu du même milieu.
Un représentant de l’administration et un représentant de la Direction générale de l’Economie et de l’Emploi du
Ministère de la Région wallonne assistent aux réunions du Comité avec voix consultatives.
§ 2. Les différents milieux économiques et scientifiques représentés au sein du Comité communiquent chacun au
Ministre une liste de trois candidats effectifs et de trois candidats suppléants.
§ 3. Le mandat des membres du Comité est gratuit.
Une indemnité pour frais de déplacement leur est accordée dans le cadre de leurs fonctions et est calculée en
application de l’arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière de frais de parcours, modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998.
§ 4. Le Comité est désigné pour une durée de trois ans.
§ 5. Chaque mandat de trois ans est renouvelable à son terme.
Il peut y être mis fin à tout moment par chacun des membres par lettre recommandée adressée à l’administration
ou par décision du Ministre.
Les membres du Comité et leurs suppléants cessent de l’être de plein droit lorsqu’ils perdent la qualité en laquelle
ils ont été désignés.
§ 6. Dans les cas visés au § 5, alinéas 2 et 3, le membre démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est
automatiquement remplacé par son suppléant qui devient membre effectif et achève le mandat de son prédécesseur; il
est procédé sans retard à la désignation d’un nouveau suppléant sur base des listes visées au § 2.
Dans les cas visés au § 5, alinéas 2 et 3, le suppléant démissionnaire, révoqué, ou qui perd sa qualité est remplacé
sans délai par un nouveau suppléant désigné sur base des listes visées au § 2.
Art. 5. Le Comité établit son règlement d’ordre intérieur, qu’il soumet au Ministre pour approbation.
Le Comité se réunit au moins tous les deux mois. Il évalue les projets qui lui ont été soumis, suivant les critères
visés à l’article 6 du décret. Il remet au Ministre, dans les trente jours de la réception du dossier de l’administration, un
avis pour chacun des projets. Il peut formuler toute proposition de nature à faciliter ou améliorer sa réalisation. Il remet
au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.
Art. 6. § 1er. Le Gouvernement ou le Ministre arrête l’objet, le montant et le bénéficiaire de la bourse.
§ 2. Les modalités de réalisation et de financement du projet, dont en particulier la remise de rapports
d’avancement, les modalités de leur contrôle et le calendrier de mise en liquidation, sont déterminées dans l’arrêté visé
au § 1er ou en vertu de celui-ci.
Cet arrêté porte l’obligation pour le promoteur de faire rapport à l’administration de toute aide sollicitée et/ou
obtenue par lui ou la société constituée à son initiative, auprès de tout pouvoir ou organisme public, dans un délai de
trois ans suivant l’octroi de la bourse.
Dans l’hypothèse où le montant cumulé des aides visées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du
12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et de la bourse de
préactivité risquerait de dépasser 100 000 euros sur une période de trois ans, le promoteur en serait averti ainsi que
l’organisme ou l’autorité publique auprès duquel il a introduit une demande. Si néanmoins l’aide en question devait
tout de même lui être versée, il serait procédé à la récupération des montants versés, sur demande du Ministre.
§ 3. Tout complément de bourse au sens de l’article 4 du décret est régi par les articles 2 à 6 du présent arrêté.
§ 4. En cas de décision négative quant à l’octroi de la bourse, l’administration en informe le promoteur dans les
huit jours.
Art. 7. Conformément à l’article 7 du décret, seuls sont habilités à accompagner un projet les consultants agréés
par la Région wallonne en vertu des dispositions de l’arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 1992 portant
exécution de l’article 32.11 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Art. 8. Le promoteur peut renoncer au bénéfice de la subvention ou de son complément dans la mesure où l’y
autorisent des stipulations relatives à la bourse qui le lieraient à la Région wallonne.
Art. 9. Le Ministre peut suspendre la liquidation de la bourse :
1° en cas de non-respect des obligations imposées au bénéficiaire par ou en vertu de l’arrêté visé à l’article 6;
2° lorsqu’une procédure collective est ouverte au nom du bénéficiaire;
3° lorsque les relations entre le promoteur et le consultant agréé qui accompagnait le cas échéant le projet sont
rompues pour quelque cause que ce soit.
Art. 10. § 1er. Le Ministre peut retirer au promoteur le bénéfice de la bourse :
1° lorsque le promoteur est demeuré plus de soixante jours sans donner suite à une mise en demeure d’exécuter
une de ses obligations que le Ministre lui a notifié par lettre recommandée à la poste;
2° s’il apparaı̂t, sur proposition motivée du Comité ou de l’administration, que des modifications majeures d’ordre
économique ou technique ou que l’évolution de la situation personnelle du promoteur compromettent définitivement
la création d’une entreprise au regard des critères visés à l’article 6 du décret;

17981

17982

MONITEUR BELGE — 30.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
3° dans les cas visés à l’article 9, 2° et 3°.
§ 2. Dans tous les cas de retrait de la bourse, la Région wallonne en clôture la liquidation.
Dans les cas visés au § 1er, 1° et 3°, le promoteur est tenu de rembourser les montants utilisés pour l’acquisition
d’équipement indispensable à la réalisation de travaux de recherche au sens de l’article 3, § 2, 5°, du décret.
Art. 11. Le Gouvernement établit annuellement une évaluation quantitative et qualitative de la mesure, sur base
du rapport visé à l’article 5, alinéa 4, et des statistiques tenues par l’administration.
Art. 12. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13. Le Ministre des Technologies nouvelles est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 mai 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l’Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA

ÜBERSETZUNG
MINISTERIUM DER WALLONISCHEN REGION
D. 2001 — 1417
[C − 2001/27291]
10. MAI 2001 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Ausführung des Dekrets über die Vorstartbeihilfen
Die Wallonische Regierung,
Aufgrund des Dekrets vom 15. Februar 2001 über die Vorstartbeihilfen, insbesondere der Artikel 5 und 7;
Aufgrund des am 10. April 2001 abgegebenen Gutachtens der Finanzinspektion;
Aufgrund des am 23. April 2001 gegebenen Einverständnisses des Ministers des Haushalts;
Aufgrund der Dringlichkeit, die durch die Tatsache begründet ist, dass das Inkrafttreten des Dekrets vom
15. Februar 2001 durch das Inkrafttreten seines Ausführungserlasses bedingt wird (Artikel 10 des Dekrets), so dass die
gesamte Maßnahme erst am Ende des zur Zeit laufenden Verordnungsverfahrens operationell werden kann;
Nun aber soll diese Maßnahme zügig zustande gebracht werden, damit das Spektrum der Beihilfen für die
Gründung von Betrieben im allgemeinen Interesse der Wallonischen Region möglichst schnell ergänzt wird;
Außerdem soll der Übergang zwischen dem neuen Mechanismus und dem Verfahren für Einzelerfinder, das er
ersetzt, unverzüglich gewährleistet werden, zur Vermeidung der Unsicherheit, die sowohl für Privatpersonen als auch
für die Verwaltungsdienste durch eine zu lange Übergangssituation verursacht werden könnte;
Aufgrund des am 26. März 2001 in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1, 1°, der koordinierten Gesetze über den
Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatrates Nr. 31.296/2;
Aufgrund des am 24. April 2001 in Anwendung von Artikel 84, Absatz 1, 2°, der koordinierten Gesetze über den
Staatsrat abgegebenen Gutachtens des Staatrates Nr. 31.540/4;
Auf Vorschlag des Ministers der Wirtschaft, der K.M.B., der Forschung, und der neuen Technologien,
Beschließt:
Artikel 1 - Im Sinne des vorliegenden Erlasses gelten die folgenden Definitionen:
1° das Dekret: das Dekret vom 15. Februar 2001 über die Vorstartbeihilfen;
2° der Minister: der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die neuen Technologien gehören;
3° der Ausschuss: der in Artikel 5 des Dekrets erwähnte Auswahlausschuss;
4° der Initiator: die in Artikel 1 des Dekrets erwähnte natürliche Person;
5° die Verwaltung: die Generaldirektion der Technologien, der Forschung und der Energie des Ministeriums der
Wallonischen Region;
6° die Beihilfe: der ″Vorstartbeihilfe″ genannte, in Artikel 1 des Dekrets erwähnte Zuschuss.
Art. 2 - Um die Beihilfe in Anspruch zu nehmen, reicht der Initiator bei der Verwaltung anhand eines von der
Verwaltung erstellten Formulars einen Antrag ein.
In diesem Formular wird nach Informationen über die Beihilfen gefragt, die aufgrund von Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88
EG-Vertrag auf ″De-minimis″-Beihilfen schon bezogen worden sind.
Art. 3 - § 1. Die Verwaltung bestätigt innerhalb fünf Tagen den Empfang des Antrags. In der Empfangsbestätigung wird der Name des zur Behandlung der Akte bezeichneten Beamten angegeben.
§ 2. Die Verwaltung überprüft innerhalb zehn Tagen ab der Empfangsbestätigung, ob die Akte vollständig und
zulässig ist.
Als unzulässig gilt die Akte über ein Projekt, wenn:
1° es nicht auf die Gründung eines Betriebs im Sinne von Artikel 2 des Dekrets abzielt;
2° es ihm offensichtlich an Originalität im Sinne von Artikel 1 des Dekrets mangelt;
3° es einen der durch Artikel 1 des Dekrets ausgeschlossenen oder einen der in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf
″De-minimis″-Beihilfen erwähnten Sektoren betrifft.
Bei Unzulässigkeit des Projekts benachrichtigt die Verwaltung den Initiator davon und schließt die Akte ab.
Wenn die Akte unvollständig ist, so benachrichtigt die Verwaltung den Initiator davon, der über eine Frist von
fünfzehn Tagen verfügt, um jegliche verlangte zusätzliche Information zu übermitteln.
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Wenn innerhalb der gewährten Frist keine Antwort vom Initiator eingeht, so wird davon ausgegangen, dass er
seinen Antrag zurückgezogen hat.
Innerhalb dieser Frist kann er jedoch der Verwaltung mitteilen, dass er die Frist um höchstens 45 Tage verlängern
möchte, um alle verlangten Elemente zu sammeln.
Für jede vom Initiator im Rahmen dieser zusätzlichen Information übermittelte Unterlage erfolgt eine
Empfangsbestätigung innerhalb fünf Tagen.
§ 3. Wenn die Verwaltung über alle nötigen Elemente verfügt, übermittelt sie innerhalb dreißig Tagen ab der letzten
Empfangsbestätigung dem Ausschuss die Akte zusammen mit einer Zusammenfassungsnotiz.
§ 4. Sofern keine anderen anderslautenden Bestimmungen vorliegen, gelten die im vorliegenden Erlass erwähnten
Fristen als Kalendertage.
Art. 4 - § 1. Der Ausschuss hat die folgende Zusammensetzung:
1° ein Universitätsprofessor mit wirtschaftlicher oder wissenschaftlicher Orientierung;
2° ein Vertreter der Unternehmens- und Innovationszentren;
3° ein Vertreter des ″Union wallonne des Entreprises″ (Wallonischer Verband der Unternehmen);
4° ein Vertreter der ″Chambre belge des Inventeurs″ (Belgische Kammer für Erfinder)
5° ein Vertreter des Amtes für gewerbliches Eigentum (O. Pr. I.);
6° ein Vertreter der ″Société Wallonne d’Économie sociale marchande″ (Wallonische Gesellschaft für soziale
Marktwirtschaft) (SOWECSOM);
7° ein Vertreter der ″Société régionale d’Investissement de Wallonie″ (Regionale Investitionsgesellschaft für die
Wallonie) oder einer ihrer Tochtergesellschaften.
Für jedes Mitglied des Ausschusses wird ein Ersatzmitglied aus demselben Kreis bezeichnet.
Ein Vertreter der Verwaltung und ein Vertreter der Generaldirektion der Wirtschaft und der Beschäftigung des
Ministeriums der Wallonischen Region wohnen den Sitzungen des Ausschusses mit beratender Stimme bei.
§ 2. Die verschiedenen im Ausschuss vertretenen Wirtschafts- und Wissenschaftskreise übermitteln dem Minister
jeweils eine Liste mit drei effektiven Kandidaten und drei Ersatzkandidaten.
§ 3. Das Mandat der Ausschussmitglieder wird nicht vergütet.
Ihnen wird eine Entschädigung für Fahrtkosten im Rahmen ihres Amtes gewährt. Diese wird in Anwendung des
Königlichen Erlasses vom 18. Januar 1965 zur allgemeinen Regelung in Sachen Fahrtkosten, abgeändert durch den
Erlass der Wallonischen Regierung vom 22. Januar 1998, berechnet.
§ 4. Der Ausschuss wird für einen Zeitraum von drei Jahren bezeichnet.
§ 5. Jedes Mandat von drei Jahren kann nach dessen Ablauf erneuert werden.
Diesem Mandat kann jederzeit von jedem Mitglied per an die Verwaltung gerichteten Einschreibebrief oder durch
Beschluss des Ministers ein Ende gesetzt werden.
Die Ausschussmitglieder und deren Ersatzmitglieder hören bei Verlust der Eigenschaft, in deren sie bezeichnet
wurden, von Rechts wegen auf, Mitglied zu sein.
§ 6. In den in § 5, Absatz 2 und 3, erwähnten Fällen wird das rücktretende, widerrufene bzw. seine Eigenschaft
verlierende Mitglied von seinem Ersatzmitglied automatisch ersetzt. Dieses wird zum effektiven Mitglied und beendet
das Mandat seines Vorgängers; ein neues Ersatzmitglied wird aufgrund der in § 2 erwähnten Listen unverzüglich
bezeichnet.
In den in § 5, Absatz 2 und 3, erwähnten Fällen wird das rücktretende, widerrufene bzw. seine Eigenschaft
verlierende Ersatzmitglied unverzüglich von einem weiteren Ersatzmitglied aufgrund der in § 2 erwähnten Listen
ersetzt.
Art. 5 - Der Ausschuss erstellt seine Geschäftsordnung und unterbreitet sie dem Minister zur Genehmigung.
Der Ausschuss tritt mindestens alle 2 Monate zusammen. Er bewertet die ihm unterbreiteten Projekte nach den in
Artikel 6 des Dekrets erwähnten Kriterien. Er übermittelt dem Minister innerhalb 30 Tagen nach Empfang der Akte der
Verwaltung ein Gutachten für jedes Projekt. Er kann jeglichen Vorschlag anbringen, der zur Erleichterung oder
Verbesserung seiner Durchführung beitragen könnte. Er erstattet der Regierung einen jährlichen Bericht über seine
Tätigkeiten.
Art. 6 - § 1. Die Regierung oder der Minister bestimmt durch einen Erlass den Gegenstand, den Betrag und den
Bezugsberechtigten der Beihilfe.
§ 2. Die Modalitäten für die Durchführung und die Finanzierung des Projekts, insbesondere die Vorlage der
Zwischenberichte, die Modalitäten für deren Kontrolle und der Zeitplan der Auszahlung werden in dem in § 1
erwähnten Erlass oder aufgrund dieses Erlasses festgelegt.
Durch diesen Erlass wird dem Initiator die Verpflichtung auferlegt, jegliche von ihm oder von der auf seiner
Initiative gebildeten Gesellschaft beantragte bzw. erhaltene Beihilfe von jeglicher Behörde oder öffentlichen Einrichtung
innerhalb drei Jahren nach der Gewährung der Vorstartbeihilfe zu melden.
Falls der kumulierte Betrag der durch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über
die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ″De-minimis″-Beihilfen erwähnten Beihilfen und der
Vorstartbeihilfe in einem Zeitraum von drei Jahren 100 000 Euro übersteigen könnte, so würde der Initiator sowie die
öffentliche Einrichtung oder die Behörde, bei der er einen Antrag eingereicht hat, davon in Kenntnis gesetzt. Sollte ihm
die besagte Beihilfe trotzdem überwiesen werden, so würden die gezahlten Beträge auf Antrag des Ministers hin
beigetrieben.
§ 3. Jeder zusätzliche Beihilfebetrag im Sinne von Artikel 4 des Dekrets wird durch die Artikel 2 bis 6 des
vorliegenden Erlasses geregelt.
§ 4. Bei einem negativen Beschluss bezüglich der Gewährung der Beihilfe benachrichtigt die Verwaltung den
Initiator innerhalb 8 Tagen davon.

17983

17984

MONITEUR BELGE — 30.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
Art. 7 - Gemäß Artikel 7 des Dekrets werden die von der Wallonischen Region gemäß den Bestimmungen des
Erlasses der Wallonischen Regierung vom 9. Juli 1992 zur Ausführung von Artikel 32.11 des Gesetzes vom 4. August
1978 zur wirtschaftlichen Neuorientierung zugelassenen Berater als Einzige zur Betreuung eines Projekts befugt.
Art. 8 - Der Initiator kann auf den Genuss der Beihilfe oder deren zusätzlichen Betrags verzichten, soweit
Bestimmungen in Bezug auf die Beihilfe, die ihn an die Wallonische Region binden, es ihm erlauben.
Art. 9 - Der Minister kann die Zahlung der Beihilfe aufheben:
1° bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen, die durch oder aufgrund des in Artikel 6 erwähnten Erlasses dem
Begünstigten auferlegt worden sind;
2° wenn ein Kollektivverfahren im Namen des Begünstigten eröffnet ist;
3° wenn die Beziehungen zwischen dem Initiator und dem zugelassenen Berater, der ggf. das Projekt betreute, aus
irgendwelchem Grund unterbrochen sind.
Art. 10 - § 1. Der Minister kann dem Initiator den Genuss der Beihilfe entziehen:
1° wenn der Initiator einer vom Minister per Einschreiben zugestellten Aufforderung zur Erfüllung einer seiner
Verpflichtungen nach mehr als 60 Tagen keine Folge geleistet hat;
2° wenn es auf begründeten Vorschlag des Ausschusses oder der Verwaltung ersichtlich wird, dass die Gründung
eines Betriebs unter Berücksichtigung der in Artikel 6 des Dekrets erwähnten Kriterien durch bedeutende
Abänderungen wirtschaftlicher bzw. technischer Art oder durch die Entwicklung der persönlichen Situation des
Initiators endgültig beeinträchtigt wird;
3° in den in Artikel 9, 2° und 3°, erwähnten Fällen.
§ 2. In allen Fällen, wo die Beihilfe entzogen wird, schließt die Wallonische Region deren Zahlung ab.
In den in § 1, 1° und 3°, erwähnten Fällen muss der Initiator die Beträge zurückzahlen, die für den Erwerb von für
die Durchführung von Forschungsarbeiten unentbehrlicher Ausrüstung im Sinne von Artikel 3, § 2, 5°, des Dekrets
benutzt worden sind.
Art. 11 - Jährlich nimmt die Regierung auf der Grundlage des in Artikel 5, Absatz 4, erwähnten Berichtes und der
von der Verwaltung erstellten Statistiken eine quantitative und qualitative Bewertung der Maßnahme vor.
Art. 12 - Der vorliegende Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.
Art. 13 - Der Minister der neuen Technologien wird mit der Durchführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.
Namur, den 10. Mai 2001
Der Minister-Präsident,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Der Minister der Wirtschaft, der K.M.B., der Forschung, und der neuen Technologien
S. KUBLA

VERTALING
MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST
N. 2001 — 1417
[C − 2001/27291]
10 MEI 2001. — Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies
De Waalse Regering,
Gelet op het decreet van 15 februari 2001 tot uitvoering van het decreet betreffende de pre-startpremies,
inzonderheid op de artikelen 5 en 7;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 april 2001;
Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 23 april 2001;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gegrond op het feit dat de inwerkingtreding van het decreet van
15 februari 2001 van de inwerkingtreding van het besluit tot uitvoering ervan (artikel 10 van het decreet) afhangt zodat
de gehele maatregel pas na de huidige voorgeschreven procedure operationeel zou kunnen zijn;
Deze maatregel dient evenwel snel opgestart te worden om de aangeboden tegemoetkomingen voor de oprichting
van bedrijven onverwijld aan te vullen in het belang van het gehele Waalse Gewest;
Bovendien moet onverwijld gezorgd worden voor de overgang tussen de nieuwe werkwijze en de daardoor
vervangen werkwijze van tegemoetkomingen aan de alleenstaande uitvinders, om de onzekerheid te vermijden
waartoe een te lange overgangsperiode kan leiden zowel voor particulieren als voor diensten van het bestuur;
Gelet op het advies 31.296/2 van de Raad van State, uitgebracht op 26 maart 2001, krachtens artikel 84, eerste lid,
1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Gelet op het advies 31.540/4 van de Raad van State, uitgebracht op 24 april 2001, krachtens artikel 84, eerste lid,
2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
Besluit :
Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder :
1° decreet : het decreet van 15 februari 2001 betreffende de pre-startpremies;
2° Minister : de Minister bevoegd voor Nieuwe Technologieën;
3° Comité : het in artikel 5 van het decreet bedoelde selectiecomité;
4° promotor : de in artikel 1 van het decreet bedoelde natuurlijke persoon;
5° bestuur : het Directoraat-generaal Technologie, Onderzoek en Energie van het Ministerie van het Waalse Gewest;
6° premie : de subsidie, ″pre-startpremie″ genoemd, zoals bedoeld in artikel 1 van het decreet.
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Art. 2. Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de promotor een aanvraag bij het bestuur indienen via
een door dit bestuur opgemaakt formulier.
Bij dit formulier wordt een vraag naar inlichtingen over de reeds ontvangen tegemoetkomingen gevoegd
overeenkomstig artikel 3 van de verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun.
Art. 3. § 1. Het bestuur bericht ontvangst van de aanvraag binnen vijf dagen. Op het ontvangstbericht wordt de
naam van de behandelende ambtenaar vermeld.
§ 2. Binnen tien dagen na het ontvangstbericht gaat het bestuur na of het dossier volledig en ontvankelijk is.
De dossiers met volgende projecten worden onontvankelijk verklaard :
1° project waarbij niet naar de oprichting van een bedrijf in de zin van artikel 2 van het decreet wordt gestreefd;
2° project zonder enige originaliteit in de zin van artikel 1 van het decreet;
3° project met betrekking tot één van de sectoren die in artikel 1 van het decreet uitgesloten zijn of tot één van de
sectoren bedoeld in artikel 1 van de verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende
de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun.
Indien de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard, brengt het bestuur de promotor hiervan op de hoogte en sluit
het dossier af.
Indien het dossier onvolledig is, wordt de promotor hiervan door het bestuur in kennis gesteld. De promotor moet
binnen vijftien dagen alle aangevraagde bijkomende informatie aan het bestuur verstrekken.
Indien de promotor binnen deze termijn niet heeft gereageerd, wordt hij geacht zijn aanvraag ingetrokken te
hebben.
Binnen deze termijn kan hij het bestuur evenwel mededelen dat hij de termijn met maximum vijfenveertig dagen
wenst te verlengen om alle aangevraagde gegevens te verzamelen.
Voor ieder document dat in het kader van deze bijkomende informatie door de promotor wordt verzonden, moet
een ontvangstbericht binnen vijf dagen worden opgesteld.
§ 3. Wanneer het bestuur over alle nodige gegevens beschikt, bezorgt dit bestuur het dossier aan het Comité binnen
dertig dagen na het laatste ontvangstbericht samen met een samenvattende nota.
§ 4. Behalve andersluidende bepalingen worden de in dit besluit vermelde termijnen in kalenderdagen uitgedrukt.
Art. 4. § 1. Het Comité bestaat uit :
1° één hoogleraar aan de universiteit, economische of wetenschappelijke richting;
2° één vertegenwoordiger van de ″centres d’entreprise et d’innovation″ (ondernemings- en innovatiecentra);
3° één vertegenwoordiger van de ″Union wallonne des Entreprises″ (Verbond van Waalse ondernemingen);
4° één vertegenwoordiger van de Belgische Kamer voor Uitvinders;
5° één vertegenwoordiger van de Dienst voor de Industriële Eigendom;
6° één vertegenwoordiger van de ″Société wallonne de l’économie sociale marchande″ (Waalse maatschappij voor
sociale handelseconomie) (SOWECSOM);
7° één vertegenwoordiger van de ″S.R.I.W. ″ of één van haar dochtermaatschappijen.
Voor elk lid van het Comité wordt een plaatsvervangend lid uit dezelfde kring aangewezen.
Een vertegenwoordiger van het bestuur en een vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Economie en
Tewerkstelling van het Ministerie van het Waalse Gewest wonen de vergaderingen van het Comité met raadgevende
stem bij.
§ 2. De verschillende economische en wetenschappelijke kringen die binnen het Comité vertegenwoordigd zijn,
bezorgen ieder een lijst met drie gewone kandidaten en drie plaatsvervangende kandidaten aan de Minister.
§ 3. Het mandaat van de leden van het Comité is onbezoldigd.
Een vergoeding voor reiskosten wordt hen toegekend in het kader van hun functies en wordt berekend krachtens
het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, gewijzigd bij het besluit van
de Waalse Regering van 22 januari 1998.
§ 4. Het Comité wordt voor een termijn van drie jaar aangewezen.
§ 5. Na drie jaar is ieder mandaat voor dezelfde termijn vernieuwbaar.
Op elk ogenblik kan ieder lid bij aan het bestuur gericht aangetekend schrijven of bij beslissing van de Minister
zijn mandaat beëindigen.
De leden van het Comité en hun plaatsvervangers houden op van rechtswege lid of plaatsvervangend te zijn
wanneer ze de hoedanigheid verliezen waarin ze aangewezen werden.
§ 6. In de gevallen bedoeld in § 5, 2e en 3e lid, wordt het ontslagnemend, afgezet lid of het lid dat zijn hoedanigheid
verliest automatisch vervangen door zijn plaatsvervanger die gewoon lid wordt en het mandaat van zijn voorganger
voleindigt; een nieuwe plaatsvervanger wordt onverwijld aangewezen op grond van de in § 2 bedoelde lijsten.
In de gevallen bedoeld in § 5, 2e en 3e lid, wordt de ontslagnemende, afgezette plaatsvervanger of de
plaatsvervanger die zijn hoedanigheid verliest, onverwijld vervangen door een nieuwe plaatsvervanger die op grond
van de in § 2 bedoelde lijsten wordt aangewezen.
Art. 5. Het Comité maakt zijn huishoudelijk reglement op en legt het aan de Minister ter goedkeuring voor.
Het Comité komt minstens om de twee maanden bijeen. De projecten die aan het Comité worden voorgelegd
worden onderzocht op grond van de in artikel 6 van het decreet bepaalde criteria. Binnen dertig dagen na ontvangst
van het dossier van het bestuur brengt het Comité voor elk project een advies uit dat aan de Minister wordt
overgemaakt. Het Comité mag voorstellen maken om de uitvoering ervan in de hand te werken of te verbeteren. Het
Comité bezorgt een jaarverslag aan de Regering.
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Art. 6. § 1. De Regering of de Minister bepaalt het doel, het bedrag en de rechthebbende van de premie.
§ 2. De modaliteiten voor de uitvoering en de financiering van het project, met o.a. het bezorgen van verslagen over
de stand van werkzaamheden, de modaliteiten voor de controle daarop en het tijdschema voor de vereffening worden
bepaald in het in § 1 bedoelde besluit of krachtens dit besluit.
Dit besluit houdt de verplichting in voor de promotor om iedere tegemoetkoming die binnen drie jaar na de
toekenning van de premie door hem of de op zijn initiatief opgerichte vennootschap aangevraagd en/of verkregen
werd bij iedere overheid of openbare instelling, aan het bestuur mede te delen.
Indien het opgetelde bedrag van de tegemoetkomingen bedoeld in de verordening (EG) nr. 69/2001 van de
Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de
minimis-steun, en van de pre-startpremie, groter zou zijn dan 100 000 euro over een periode van drie jaar, zouden de
promotor en de overheid of de openbare instelling waarbij hij een aanvraag heeft ingediend er in kennis van worden
gesteld.
Indien de betrokken tegemoetkoming hem evenwel uitbetaald was, zouden de gestorte bedragen op verzoek van
de Minister worden teruggevorderd.
§ 3. Iedere aanvullende premie in de zin van artikel 4 van het decreet wordt geregeld bij de artikelen 2 tot en
met 6 van dit besluit.
§ 4. In geval van weigering om de premie toe te kennen stelt het bestuur de promotor binnen acht dagen in kennis
hiervan.
Art. 7. Overeenkomstig artikel 7 van het decreet worden alleen de door het Waalse Gewest erkende consultants
ertoe gemachtigd een project te begeleiden krachtens de bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve
van 9 juli 1992 tot uitvoering van artikel 32.11 van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering.
Art. 8. De promotor kan afstand doen van het voorrecht van de subsidie of van de aanvullende subsidie voor
zover de bepalingen met betrekking tot de premie, die hem met het Waalse Gewest zouden verbinden, hem hiertoe
machtigen.
Art. 9. De Minister kan de vereffening van de premie opschorten :
1° in geval van niet-naleving van de verplichtingen die de rechthebbende werden opgelegd bij of krachtens het in
artikel 6 bedoelde besluit;
2° wanneer een collectieve procedure op naam van de rechthebbende ingesteld is;
3° wanneer de betrekkingen tussen de promotor en de erkende consultant die in voorkomend geval het project
begeleidde om de ene of andere reden verbroken zijn.
Art. 10. § 1. De Minister kan de premie intrekken waarvoor de promotor in aanmerking komt :
1° wanneer de promotor meer dan zestig dagen verzuimd heeft gevolg te geven aan een aanmaning om één van
zijn verbintenissen uit te voeren die de Minister bij ter post aangetekend schrijven hem heeft medegedeeld;
2° indien, op met redenen omkleed voorstel van het Comité, blijkt dat belangrijke economische of technische
wijzigingen of dat de evolutie van de persoonlijke toestand van de promotor de oprichting van een bedrijf definitief
in het gedrang brengen krachtens de in artikel 6 van het decreet bedoelde criteria;
3° in de gevallen bedoeld in artikel 9, 2° en 3°.
§ 2. In alle gevallen waarin de premie wordt ingetrokken, sluit het Waalse Gewest er de uitbetaling van af. In de
in § 1, 1° en 3°, bedoelde gevallen dient de promotor de bedragen aangewend voor de aankoop van voorzieningen die
in de zin van artikel 3, § 2, 5°, van het decreet voor onderzoekwerkzaamheden onontbeerlijk zijn, terug te betalen.
Art. 11. De Regering verricht een jaarlijkse kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de maatregel op grond van
het in artikel 5, vierde lid, bedoelde verslag en de door het bestuur opgemaakte statistieken.
Art. 12. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Art. 13. De Minister van Nieuwe Technologieën is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 10 mei 2001.
De Minister-President,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
De Minister van Economie, K.M.O.’s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën,
S. KUBLA

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
F. 2001 — 1418 (2001 — 1391)

[2001/31197]

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
N. 2001 — 1418 (2001 — 1391)

[2001/31197]

29 MARS 2001. — Ordonnance portant création du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale
Erratum

29 MAART 2001. — Ordonnantie houdende de oprichting van de
Adviesraad voor huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. — Erratum

Au Moniteur belge n° 151 du 24 mai 2001, p. 17480, texte français, il
faut lire le titre comme ci-dessous.

In het Belgisch Staatsblad nr. 151 van 24 mei 2001, blz. 17480, Franse
tekst, gelieve de titel te lezen zoals hieronder :

« 29 MARS 2001. — Ordonnance portant création du Conseil
consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale »

« 29 MARS 2001. — Ordonnance portant création du Conseil
consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale »
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AUTRES ARRETES — ANDERE BESLUITEN
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2001/21281]
Chancellerie du Premier Ministre. — Nomination

[C − 2001/21281]
Kanselarij van de Eerste Minister. — Benoeming

Par arrêté royal du 10 mai 2001, qui produit ses effets le 1er mars 2001,
M. Wimmer, Roger, stagiaire du niveau 1, est nommé à titre définitif en
qualité de conseiller adjoint à la Chancellerie du Premier Ministre
(cadre linguistique français).

Bij koninklijk besluit van 10 mei 2001, dat uitwerking heeft met
ingang van 1 maart 2001, wordt de heer Wimmer, Roger, stagiair van
niveau 1, in vast verband benoemd in de hoedanigheid van adjunctadviseur bij de Kanselarij van de Eerste Minister (Frans taalkader).

[C − 2001/21276]
Chancellerie du Premier Ministre. — Démission

[C − 2001/21276]
Kanselarij van de Eerste Minister. — Ontslag

Par arrêté royal du 7 mai 2001, qui produit ses effets le 1er janvier 2001, démission honorable de ses fonctions est accordée, à sa
demande, à M. Dutilleux, Pierre-Yves, conseiller adjoint à la Chancellerie du Premier Ministre.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2001, dat uitwerking heeft met ingang
van 1 januari 2001, wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn
functies verleend aan de heer Dutilleux, Pierre-Yves, adjunct-adviseur
bij de Kanselarij van de Eerste Minister.

*

MINISTERE DE LA JUSTICE

MINISTERIE VAN JUSTITIE
[2001/09456]

[2001/09456]

Ordre judiciaire

Rechterlijke Orde

Par arrêté royal du 17 mai 2001, M. De Gratie, Y., avocat est nommé
juge suppléant à la justice de paix du canton de Tubize.

Bij koninklijk besluit van 17 mei 2001 is de heer De Gratie, Y.,
advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht
van het kanton Tubeke.

Par arrêté royal du 21 mai 2001, M. Désir, L., avocat, juge suppléant
à la justice de paix du canton de Waremme, est nommé juge de paix de
complément pour les cantons appartenant à l’arrondissement judiciaire
de Liège. L’arrêté royal du 6 avril 2001 par lequel M. Désir, L., juge
suppléant à la justice de paix du canton de Waremme, est nommé juge
de paix de complément pour le ressort de la cour d’appel de Liège, est
rapporté.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2001 is de heer Désir, L., advocaat,
plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgworm, benoemd tot toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement van Luik. Het koninklijk
besluit van 6 april 2001 waarbij de heer Désir, L., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgworm,
benoemd is tot toegevoegd vrederechter voor het rechtsgebied van het
hof van beroep te Luik, is ingetrokken.

Par arrêtés royaux du 16 mai 2001, entrant en vigueur à la date de la
prestation de serment :
— M. Merchiers, G., substitut du procureur du Roi près le tribunal de
première instance d’Audenarde, est désigné aux fonctions de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, pour un terme de
trois ans.
— M. Janssens, T., substitut du procureur du Roi près le tribunal de
première instance de Courtrai, est désigné aux fonctions de premier
substitut du procureur du Roi près ce tribunal, pour un terme de
trois ans.
— M. Hanse, H., substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière
fiscale, près le tribunal de première instance de Mons, est désigné aux
fonctions de premier substitut du procureur du Roi près ce tribunal,
pour un terme de trois ans.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

Bij koninklijke besluiten van 16 mei 2001, die in werking treden op de
datum van de eedaflegging :
— is de heer Merchiers, G., substituut-procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, aangewezen tot eerste
substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn
van drie jaar.
— is de heer Janssens, T., substituut-procureur des Konings bij de
rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot eerste substituutprocureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van
drie jaar.
— is de heer Hanse, H., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te
Bergen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij
deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.
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[2001/09461]

[2001/09461]

Ordre judiciaire

Rechterlijke Orde

Par arrêté royal du 23 mai 2001, Mme Rogiest, V., stagiaire judiciaire
près le parquet du tribunal de première instance d’Anvers, est nommée
substitut du procureur du Roi près ce tribunal.

Bij koninklijk besluit van 23 mei 2001 is Mevr. Rogiest, V., gerechtelijk
stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,
benoemd tot substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

Le recours en annulation des acte précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

[2001/09419]
Direction générale de la Législation civile et des Cultes
Arrêtés concernant les associations internationales
et les établissements d’utilité publique

[2001/09419]
Directoraat-generaal Burgerlijke Wetgeving en Erediensten
Besluiten betreffende de internationale verenigingen
en instellingen van openbaar nut

Un arrêté royal du 29 avril 2001 approuve la modification apportée
aux statuts de l’établissement d’utilité publique ″Centre neurologique
William Lennox″ dont le siège est établi à Ottignies.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2001 wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de instelling van openbaar nut
″Centre neurologique William Lennox″ waarvan de zetel te Ottignies
gevestigd is.

[S − C − 2001/09437]

[S − C − 2001/09437]

Mobilité

Mobiliteit

Par arrêté ministériel du 4 mai 2001, Mme Cornet, Annick, assistante
administrative auprès du Fonds des Accidents du Travail, est transférée
en la même qualité au Ministère de la Justice, Direction générale des
Etablissements pénitentiaires, à partir du 1er juin 2001.

Bij ministerieel besluit van 4 mei 2001, wordt Mevr. Cornet, Annick,
bestuursassistent bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, in dezelfde
hoedanigheid overgeplaatst naar het Ministerie van Justitie, Directoraatgeneraal Strafmrichtingen, vanaf 1 juni 2001.

*
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID
[2001/12545]

[2001/12545]
Juridictions du travail. — Nomination

Arbeidsgerechten. — Benoeming

Par arrêté royal du 15 mai 2001, M. Deloof, Nikolaas, est nommé juge
social effectif au titre d’employeur au tribunal du travail de Courtrai,
Ypres et Furnes en remplacement de M. Heyman, Renaat, dont il
achèvera le mandat.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is de heer Deloof, Nikolaas,
benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de
arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de
heer Heyman, Renaat, wiens mandaat hij zal voleindigen.

[S − C − 2001/12541]
Juridictions du travail. — Démission

[S − C − 2001/12541]
Arbeidsgerechten. — Ontslag

Par arrêté royal du 15 mai 2001, démission honorable de ses fonctions
de conseiller social effectif au titre d’employeur à la cour du travail de
Bruxelles, est accordée, à M. Abicht, André, qui atteindra la limite d’âge
le 20 octobre 2001.
L’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Abicht, André,
die de leeftijdsgrens zal bereiken op 20 oktober 2001, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als
werkgever, bij het arbeidshof te Brussel.
Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te
voeren.

[2001/12546]

[2001/12546]

Juridictions du travail. — Démission

Arbeidsgerechten. — Ontslag

Par arrêté royal du 15 mai 2001, démission honorable de ses fonctions
de conseiller social effectif au titre d’employeur à la cour du travail de
Gand, est accordée, à M. Roegiers, Henri, qui atteindra la limite d’âge
le 24 novembre 2001.
L’intéressé est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Roegiers, Henri,
die de leeftijdsgrens zal bereiken op 24 november 2001, eervol ontslag
verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als
werkgever, bij het arbeidshof te Gent.
Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te
voeren.

[2001/12543]

[2001/12543]

Juridictions du travail. — Démission

Arbeidsgerechten. — Ontslag

Par arrêté royal du 15 mai 2001, démission honorable de ses fonctions
de juge social effectif au titre de travailleur employé au tribunal du
travail d’Anvers est accordée, à sa demande, à M. Arents, Paul.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2001 is aan de heer Arents, Paul, op
zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter,
als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen.
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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2001/31183]

[C − 2001/31183]

15 MARS 2001. — Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale désignant les membres du Comité consultatif
régional des taxis et des voitures de location avec chauffeur

15 MAART 2001. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering houdende aanwijzing van de leden van het Regionaal
Comité van Advies voor de taxi’s en de verhuurde voertuigen met
chauffeur

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Vu l’ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du
27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de
voitures avec chauffeur, notamment l’article 34;

Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van
27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het
verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 34;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 novembre 1995 fixant la composition, le fonctionnement et les
attributions du Comité consultatif régional des taxis et des voitures de
location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-Capitale et
notamment son article 7 qui prévoit que : « les membres du Comité
consultatif sont nommés pour un mandat d’une durée de deux ans
renouvelable »;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 november 1995 houdende de samenstelling, de werking en de
opdrachten van het Regionaal Comité van Advies voor de taxi’s en de
verhuurde voertuigen met chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest; inzonderheid op het artikel 7 dat bepaalt : « de leden van het
Comité worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van
twee jaar »;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
11 juin 1998 désignant les membres du Comité consultatif régional des
taxis et des voitures de location avec chauffeur;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
11 juni 1998 houdende benoeming van de leden van het Regionaal
Comité van Advies voor de taxi’s en de verhuurde voertuigen met
chauffeur;

Considérant que cet arrêté est entré en vigueur le 11 août 1998, date
de sa parution au Moniteur belge;

Overwegende dat dit besluit in werking is getreden op 11 augustus 1998 zijnde de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad werd
bekendgemaakt;

Considérant que les mandats des membres doivent être renouvelés
afin de leur permettre de siéger valablement au sein du Comité
consultatif;

Overwegende dat de mandaten van de leden dienen te worden
hernieuwd, teneinde laatstgenoemden in de gelegenheid te stellen om
geldig in het Comité van Advies te zetelen;

Considérant que le secteur du taxi est essentiellement masculin; que
de ce fait, les organismes professionnels représentatifs des exploitants
et chauffeurs de taxis ne sont, en règle générale, pas en mesure de
présenter des candidatures de femmes et, à fortiori, de présenter pour
chaque mandat la candidature d’au moins un homme et une femme
selon le prescrit de l’article 2, § 1er, de l’ordonnance du 27 avril 1995
portant introduction d’une représentation équilibrée des hommes et
des femmes dans les organismes consultatifs; qu’il y a lieu dès lors de
déroger à la règle précitée, en application de l’article 2, § 2, de
l’ordonnance;

Overwegende dat de taxisector hoofdzakelijk mannelijk is, dat de
representatieve beroepsverenigingen van exploitanten en taxichauffeurs over het algemeen niet in staat zijn om kandidaturen van
vrouwen voor te dragen en a fortiori voor elk mandaat de kandidatuur
voor te dragen van minstens een man en een vrouw overeenkomstig de
voorschriften van artikel 2, § 1, van de ordonnantie van 27 april 1995
houdende invoering van een evenwichtige vertegenwoordiging van
mannen en vrouwen in adviesorganen; dat aan voornoemde regel
bijgevolg afgeweken dient te worden met toepassing van artikel 2, § 2,
van de ordonnantie;

Sur proposition du Ministre ayant les services de taxis et les services
de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et du
Secrétaire d’Etat qui lui est adjoint,

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de taxidiensten en
de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur en van de
hem toegevoegde Staatssecretaris,

Arrête :

Besluit :

Article 1er. Sont nommés membres du Comité consultatif régional
des taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de
Bruxelles-Capitale :

Artikel 1. Worden aangewezen als leden van het Regionaal Comité
van Advies voor de taxi’s en de verhuurde voertuigen met chauffeur
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

1˚ en qualité de président du Comité : le Secrétaire d’Etat qui a les
services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur
dans ses attributions;

1˚ als voorzitter van het Comité : de Staatssecretaris tot wiens
bevoegdheden de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van
voertuigen met chauffeur behoren;

2˚ en qualité de délégués du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale représentant respectivement le Ministre-Président, le
Ministre qui a les communications et les travaux publics dans ses
attributions et le Secrétaire d’Etat qui a les services de taxis et les
services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions :
MM. Charles Duseuwoir, Willy Vantricht et Philippe Rombouts;

2˚ als afgevaardigden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die
respectievelijk de Minister-Voorzitter, de Minister bevoegd voor
verkeersmiddelen en openbare werken en de Staatssecretaris bevoegd
voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen
met chauffeur vertegenwoordigen : de heren Charles Duseuwoir, Willy
Vantricht en Philippe Rombouts;
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3˚ en qualité de délégués de la Direction des Taxis, de l’Administration régionale de l’Equipement et des Déplacements : Mmes Michaela
Popescu, directrice; Anne Laurent, attachée et M. Jean-Pierre Orianne,
attaché;

3˚ als vertegenwoordigers van de Directie Taxi’s van het Gewestelijke
Bestuur voor Uitrusting en Vervoer : Mevrn. Michaela Popescu,
directrice; Anne Laurent, attachée en de heer Jean-Pierre Orianne,
attaché;

4˚ en qualité de délégués de la Direction de la Politique des
Déplacements de l’Administration régionale de l’Equipement et des
Déplacements : MM. Alain Broes et en tant que suppléant Gérard
Van Grieken;

4˚ als vertegenwoordigers van de Directie van het Vervoerbeleid van
het Gewestelijk Bestuur Uitrusting en Vervoer : de heren Alain Broes en
als plaatsvervanger Gérard Van Grieken;

5˚ en qualité de délégué des organisations représentatives de la
défense des consommateurs : M. Walter Hilgers;

5˚ als afgevaardigde van de representatieve verbruikersorganisaties
die in de Raad voor het Verbruik zetelen : de heer Walter Hilgers;

6˚ en qualité de délégué d’association représentative des usagers des
transports publics : M. Ulrik Schollaert;

6˚ als afgevaardigde van de representatieve vereniging voor gebruikers van het openbaar vervoer : de heer Ulrik Schollaert;

7˚ en qualité de délégués de l’a.s.b.l. « Groupement des Taxis
bruxellois » : MM. Josse Simon et en tant que suppléant Verhaegen
Lode;

7˚ als afgevaardigde van de v.z.w. « Groepering van de Brusselse
Taxi’s » : de heren Josse Simon en als plaatsvervanger Verhaegen Lode;

8˚ en qualité de délégués de l’a.s.b.l. « Union des Taxis de Bruxelles » :
MM. Mir Sattari Anwar et en tant que suppléant Zouhair Jmili;

8˚ als afgevaardigden van de v.z.w. « Bond van de Brusselse Taxi’s » :
de heren Mir Sattari Anwar en als plaatsvervanger Zouhair Jmili;

9˚ en qualité de délégués de l’a.s.b.l. « Assocation des Taxis bruxellois » : M. Christophe Huylebroeck et en tant que suppléante
Mme Suzanne Masson;

9˚ als afgevaardigden van de v.z.w. « Vereniging van de Brusselse
Taxi’s » : de heer Christophe Huylebroeck en als plaatsvervangster
Mevr. Masson, Suzanne;

10˚ en qualité de délégués de l’a.s.b.l. « Groupement national des
Entreprises de Taxis et de Voitures de Location » : MM. Claude Delire
et en tant que suppléant Claude Fievez;

10˚ als afgevaardigden van de v.z.w. « Nationale Groepering van de
Taxibedrijven en van de Bedrijven voor het Verhuren van Voertuigen » :
de heren Claude Delire en als plaatsvervanger Claude Fievez;

11˚ en qualité de délégués de « l’Union professionnelle des exploitants de taxis et taxis-camionnettes » : MM. André De Loor et en tant
que suppléant Willy Gallo;

11˚ als afgevaardigden van de « Beroepsvereniging van taxi- en
taxibestelwagenexploitanten » : de heren André De Loor en als plaatsvervanger Willy Gallo;

12˚ en qualité de délégués de l’a.s.b.l. « Union nationale professionnelle belge des Exploitants de Véhicules de Location avec Chauffeur » :
M. Georges Gemers et en tant que suppléante Mme Christiane
Bombeeck;

12˚ als afgevaardigden van de v.z.w. « Nationale Belgische Vakvereniging van de Exploitanten van Verhuurde Voertuigen met Chauffeur » : de heer Georges Gemers en als plaatsvervangster
Mevr. Christiane Bombeeck;

13˚ en qualité de délégués de l’Union belge des Ouvriers du
Transport : MM. Frank Van Thillo et en tant que suppléant Rudy
Sneyder;

13˚ als afgevaardigden van de Belgische Transportarbeidersbond : de
heren Frank Van Thillo en als plaatsvervanger Rudy Sneyder;

14˚ en qualité de délégués de la Centrale chrétienne des Ouvriers du
Transport : MM. Robert Parillo et en tant que suppléant Marc
Heyndrickx;

14˚ als afgevaardigden van de Christelijke Centrale van de Vervoerarbeiders : de heren Robert Parillo en als plaatsvervanger Marc
Heyndrickx;

15˚ en qualité de délégués de la Centrale générale des Syndicats
libéraux de Belgique : MM. S. De Muelenaere et en tant que suppléant
X. Muls.

15˚ als afgevaardigden van de Algemene Centrale der Liberale
Vakbonden van België : de heren S. De Muelenaere en als plaatsvervanger X. Muls.

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

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

Bruxelles, le 15 mars 2001.

Brussel, 15 maart 2001.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

Le Ministre d’Etat, 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,
F.-X. de DONNEA

De Minister van Staat, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
F.-X. de DONNEA

Le Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de
l’Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du
Transport rémunéré des Personnes,
W. DRAPS

De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd
Vervoer van Personen,
W. DRAPS
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AVIS OFFICIELS — OFFICIELE BERICHTEN
SELOR
BUREAU DE SELECTION DE L’ADMINISTRATION FEDERALE

SELOR
SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID

[C − 2001/08247]
Sélection de Directeur général N-1 « Communication externe »
SPF ″Chancellerie et Services généraux″ (m/f)

[C − 2001/08247]
Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Externe communicatie »
van de FOD ″Kanselarij en Algemene Diensten″ (m/v)

Conditions d’admissibilité :
1. Etre belge;
2. Les candidats doivent avoir une expérience de management de
minimum six ans ou dix ans d’expérience professionnelle utile au
13 juin 2001;

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Belg zijn;
2. Op 13 juni 2001 over een managementervaring van minstens
zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttige professionele ervaring
hebben;

3. Diplôme(s) requis au 13 juin 2001 : un diplôme de base de 2e cycle
de l’enseignement universitaire ou de l’enseignement supérieur de type
long ou être titulaire d’un grade de niveau 1.
[Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui correspond aux diplômes précités;
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré
équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes.]
La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.
Posez votre candidature jusqu’au 13 juin 2001.
Vous le faites par fax (02-214 45 61), par lettre à l’attention de
Mme Martine De Cuyper (SELOR, ″Sélections de l’Etat fédéral″,
quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles Tél. : 02-214 44 11) ou par e-mail martine.decuyper@selor.be
Vous pouvez également poser votre candidature directement sur
notre site web http://www.selor.be
Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme.
N’oubliez pas d’indiquer le numéro de référence AFG01777 (pour les
francophones) ou ANG01727 (pour les néerlandophones) de la procédure de sélection.
Votre candidature sera confirmée par lettre.

3. Vereist(e) diploma(’s) op 13 juni 2001 : basisdiploma van de
2e cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het
academisch niveau of titularis zijn van een graad van niveau 1.
[Worden eveneens aanvaard :
— de vroeger afgeleverde diploma’s die overeenstemmen met één
der voornoemde diploma’s;
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften
die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen.]
De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

[C − 2001/08246]
Sélection de Directeur général N-1 « Soutien de la Coordination et
intégration de la politique » SPF ″Chancellerie et Services généraux″ (m/f)

[C − 2001/08246]
Selectie van een Directeur-generaal N-1 « Ondersteuning van de
Coördinatie en integratie van het beleid » van de FOD ″Kanselarij
en Algemene Diensten″ (m/v)

Conditions d’admissibilité :
1. Etre Belge;
2. Les candidats doivent avoir une expérience de management de
minimum six ans ou dix ans d’expérience professionnelle utile au
13 juin 2001;

Toelaatbaarheidsvereisten :
1. Belg zijn;
2. Op 13 juni 2001 over een managementervaring van minstens
zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttige professionele ervaring
hebben;

3. Diplôme(s) requis au 13 juin 2001 : un diplôme de base de 2e cycle
de l’enseignement universitaire ou de l’enseignement supérieur de type
long ou être titulaire d’un grade de niveau 1.
[Vous pouvez également participer lorsque :
— vous avez obtenu un diplôme délivré anciennement qui correspond aux diplômes précités;
— vous avez obtenu votre diplôme à l’étranger, et qu’il est déclaré
équivalent à un des diplômes précités, en vertu des conventions
internationales ou en application de la loi ou du décret, ou reconnu
conformément à la procédure définie par les arrêtés royaux des 6 et
22 mai 1996 qui prennent en considération les dispositions des
directives européennes relatives à un système général de reconnaissance des diplômes.]
La description de la fonction ainsi que la procédure de sélection sont
plus amplement détaillées dans le règlement complet de sélection que
vous pourrez obtenir auprès des services du SELOR.
Posez votre candidature jusqu’au 13 juin 2001.

3. Vereist(e) diploma(‘s) op 13 juni 2001 : basisdiploma van de
2e cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het
academisch niveau of titularis zijn van een graad van niveau 1.
[Worden eveneens aanvaard :
— de vroeger afgeleverde diploma’s die overeenstemmen met één
der voornoemde diploma’s;
— de in het buitenland behaalde diploma’s en studiegetuigschriften
die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of
decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma,
alsmede de diploma’s erkend overeenkomstig de bij de koninklijke
besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de
bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel
van erkenning van diploma’s in aanmerking worden genomen.]
De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in
het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR.

Solliciteren kan tot 13 juni 2001.
U reageert per fax (02/214 45 60) of brief t.a.v. Mevr. Martine De
Cuyper (SELOR, Dienst ″Selecties Federale Overheid″, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel - Tel. : 02-214 44 11) of per e-mail
martine.decuyper@selor.be
U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be
U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.
Vergeet niet het refertenummer ANG01727 (voor Nederlandstalige
kandidaten) of AFG01777 (voor Franstalige kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.
Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Solliciteren kan tot 13 juni 2001.
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Vous le faites par fax (02-214 45 61), par lettre à l’attention de
Mme Martine De Cuyper (SELOR, ″Sélections de l’Etat fédéral″,
quartier Esplanade, rue Montagne de l’Oratoire 20, 1000 Bruxelles Tél. : 02-214 44 11) ou par e-mail martine.decuyper@selor.be
Vous pouvez également poser votre candidature directement sur
notre site web http://www.selor.be
Vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre adresse complète,
votre date de naissance, votre numéro du registre national ainsi que la
dénomination correcte de votre diplôme.
N’oubliez pas d’indiquer le numéro de référence AFG01778 (pour les
francophones) ou ANG01728 (pour les néerlandophones) de la procédure de sélection.
Votre candidature sera confirmée par lettre.

U reageert per fax (02-214 45 60) of brief t.a.v. Mevr. Martine De
Cuyper (SELOR, Dienst ″Selecties Federale Overheid″, Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, 1000 Brussel - Tel. : 02-214 44 11) of per
e-mail martine.decuyper@selor.be
U kunt ook rechtstreeks solliciteren op onze website
http://www.selor.be
U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.
Vergeet niet het refertenummer ANG01728 (voor Nederlandstalige
kandidaten) of AFG01778 (voor Franstalige kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.
Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

*
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[C − 2001/11219]
Avis. — Secteur du diamant. — Experts. — Appel aux candidats

[C − 2001/11219]
Bericht. — Diamantsector. — Deskundigen. — Oproep kandidaten

En application de l’arrêté royal du 6 mars 1990 modifiant l’arrêté
royal du 23 octobre 1987 relatif à la statistique des stocks et de
l’importation de diamants, ainsi que de l’arrêté ministériel du 9 mars 1990
réglant les modalités de l’épreuve d’aptitude des experts définis par
l’arrêté royal précité, la Commission spéciale du secteur diamantaire
(Conseil central de l’Economie), procédera prochainement à l’organisation d’une épreuve d’aptitude des experts chargés de constater le poids,
la valeur et la qualification des diamants à l’importation et à
l’exportation.
Les conditions de participation à cette épreuve, ainsi que le
programme d’examen, peuvent être obtenus sur demande, par écrit,
auprès du Secrétariat de la Commission spéciale du secteur diamantaire, avenue de la Joyeuse Entrée 17-21, à 1040 Bruxelles.
Les candidats, déjà inscrits en 2000 à cette épreuve d’aptitude et qui
remplissent les conditions mentionnées, pourront être pris en considération pour l’épreuve d’aptitude des experts prévue en
septembre/octobre 2001 s’ils confirment formellement (par écrit) leur
candidature.
Les inscriptions doivent être introduites au plus tard le 23 juin 2001.

In uitvoering van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1987 betreffende de
statistiek van de voorraden en van de in- en uitvoer van diamant en van
het ministerieel besluit van 9 maart 1990 tot nadere regeling van de
bekwaamheidsproef voor de in het vermelde koninklijk besluit bepaalde
deskundigen wordt door de Speciale Commissie voor de Diamantsector (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven) eerlang een bekwaamheidsproef ingericht voor deskundigen ter zake van het vaststellen van het
gewicht, de waarde en de kwalificatie van in- of uitgevoerde diamant.
De voorwaarden tot deelneming aan deze bekwaamheidsproef,
alsook het volledige examenprogramma, kunnen op schriftelijke aanvraag bekomen worden bij het Secretariaat van de Speciale Commissie
voor de Diamantsector, Blijde Inkomstlaan 17-21, 1040 Brussel.
Kandidaten, welke zich in 2000 reeds inschreven voor deelname aan
deze bekwaamheidsproef en beantwoorden aan de gestelde voorwaarden zullen, mits een formele bevestiging hunnentwege (brief), in
aanmerking kunnen genomen worden voor de in het vooruitzicht
gestelde bekwaamheidsproef voor expert van september/oktober 2001.
De inschrijvingstermijn loopt tot 23 juni 2001.

MINISTERIUM DER WIRTSCHAFTSANGELEGENHEITEN
[C − 2001/11219]
Mitteilung. — Experten für den Diamantsektor. — Bewerberaufruf
Zur Vollziehung des Königlichen Erlasses vom 6. März 1990 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom
23. Oktober 1987 über die Statistik in Bezug auf die Vorräte, die Einfuhr und die Ausfuhr von Diamanten und des
Ministerialerlasses vom 9. März 1990 zur Regelung der Befähigungsprüfung für die im obengenannten Königlichen
Erlass erwähnten Experten organisiert die Sonderkommission für den Diamantsektor (Zentraler Wirtschaftsrat)
demnächst eine Befähigungsprüfung für Experten im Bereich der Festlegung des Gewichts, der Bewertung und der
Qualifikation eingeführtes oder ausgeführtes Diamanten.
Die Prüfungsvorschriften und das vollständige Prüfungsprogramm können beim Sekretariat der Sonderkommission für den Diamantsektor, Avenue de la Joyeuse Entrée 17-21, 1040 Brüssel, schriftlich beantragt werden.
Die Kandidaten, die sich schon 2000 für die Teilnahme an dieser Befähigungsprüfung anmeldeten und die den
genannten Anforderungen entsprechen, können, falls sie ihre Bewerbung formell (schriftlich) bestätigen, für die im
September/Oktober 2001 angesagte Befähigungsprüfung für Experten in Betracht kommen.
Die Anmeldungen für die Prüfung müssen spätestens am 23. Juni 2001 beim obenerwähnten Sekretariat eintreffen.

[C − 2001/11232]
Administration de la Qualité et de la Sécurité
Service des explosifs

[C − 2001/11232]
Bestuur Kwaliteit en Veiligheid
Dienst der Springstoffen

Liste des explosifs reconnus. — Marginal B5-2

Lijst der erkende springstoffen. — Randnummer B5-2

Cordeaux détonants admis à l’emploi par le Service des explosifs de
Belgique.
Dans la liste parue au Moniteur belge n° 41 du 1er mars 1983
(page 2795), le point 3, tel que remplacé dans le Moniteur belge n° 165 du
17 octobre 1993 (page 18207) est complété comme suit :
— PRAVICORD 12 12 g/m;
— PRAVICORD 20 20 g/m;
— PRAVICORD 40 40 g/m.

Slagkoord waarvan het gebruik door de Belgische Dienst der
Springstoffen is toegelaten.
In de lijst verschenen in het Belgisch Staatsblad nr 41 van 1 maart 1983
(blz 2795), wordt punt 3, zoals vervangen in het Belgisch Staatsblad
nr. 165 van 17 oktober 1993 (bl. 18207) als volgt aangevuld :
— PRAVICORD 12 12 g/m;
— PRAVICORD 20 20 g/m;
— PRAVICORD 40 40 g/m.
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[2001/95021]

[2001/95021]

Office de contrôle des assurances

Controledienst voor de verzekeringen

Avis de cession d’un portefeuille de créances hypothécaires

Bericht van overdracht van een portefeuille
van hypothecaire schuldvorderingen

En application de l’article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit
hypothécaire, est publiée la cession du portefeuille de créances
hypothécaires de l’entreprise « Delphi », société anonyme, dont le siège
social est situé Van Eycklei 14, à 2018 Antwerpen, à l’entreprise
« Fidea », société anonyme, dont le siège social est situé Van Eycklei 14,
à 2018 Antwerpen.

In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het
hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de
portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen van de onderneming
« Delphi », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is Van Eycklei 14, te 2018 Antwerpen, aan de onderneming « Fidea », naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is Van Eycklei 14, te 2018 Antwerpen.
Deze overdracht, die uitwerking heeft vanaf 1 april 2001, is
tegenstelbaar aan alle derden door deze bekendmaking.
(17773)

Cette cession, qui produit ses effets au 1er avril 2001, est opposable à
tous les tiers par la présente publication.
(17773

*
MINISTERE DES CLASSES MOYENNES
ET DE L’AGRICULTURE

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND
EN LANDBOUW

[C − 2001/16180]
Centre de Recherches agronomiques de Gand
Emploi à conférer

[C − 2001/16180]
Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent
Te begeven betrekking

Un emploi d’assistant est à conférer au Centre de Recherches
agronomiques de Gand pour la recherche en matière des maladies des
plantes. Cet emploi sera attribué à un candidat pouvant être inscrit au
rôle linguistique néerlandais.

Een betrekking van assistent is te begeven bij het Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek - Gent voor het onderzoek inzake
plantenziekten. Deze betrekking zal worden toegekend aan een kandidaat die kan ingeschreven worden op de Nederlandse taalrol.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
— être belge ou citoyen de l’Union européenne;
— jouir des droits civils et politiques;
— avoir satisfait aux lois sur la milice;
— être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction
postulée.
Les aptitudes scientifiques spéciales pour l’emploi à pourvoir sont
déterminées comme suit :
Les candidats doivent être porteur du diplôme de docteur en sciences
biologiques ou biologiques appliquées ou de bio-ingénieur et avoir une
connaissance spécifique de la mycologie en relation avec les maladies
des plantes.
L’expérience des techniques moléculaires est recommandable.
Les diplômes exigés doivent être des diplômes de fin d’études,
délivrés après quatre ans d’études au moins, par une université ou par
un établissement y assimilé par une des Communautés ou par un jury
institué par l’Etat ou une des Communautés pour la collation des
grades académiques.

Les candidats doivent remplir la condition de nationalité le dernier
jour du délai fixé pour l’introduction des candidatures au plus tard. Le
même jour, ils doivent :
1˚ avoir obtenu le diplôme requis; il est également nécessaire que le
candidat dont la langue véhiculaire des études n’était pas le néerlandais, ait obtenu au plus tard à cette date le certificat de connaissances
linguistiques délivré par le SELOR, Bureau de Sélection de l’Administration fédérale - l’Ancien Secrétariat permanent de Recrutement (boulevard Pachéco 19, bte 4, 1010 Bruxelles), prouvant qu’il a la
connaissance linguistique requise pour les emplois du niveau 1 du
cadre linguistique où l’emploi sollicité est à conférer; ledit certificat de
connaissances linguistiques est alors requis pour déterminer le rôle
linguistique auquel le candidat peut être inscrit;
2˚ remplir les conditions fixées par rapport aux profil et aptitudes
scientifiques spéciales requises.

De kandidaten moeten de volgende voorwaarden vervullen :
— Belg zijn of burger van de Europese Unie;
— de burgerlijke en politieke rechten genieten;
— aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
— een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde betrekking.
De speciale wetenschappelijke geschiktheid voor de te begeven
betrekking werd als volgt vastgesteld :
De kandidaten moeten houder zijn van het diploma van doctor in de
biologische of toegepaste biologische wetenschappen of van bioingenieur en een bijzondere kennis hebben van de mycologie met
betrekking tot plantenziekten.
Ervaring met moleculaire technieken strekt tot aanbeveling.
De vereiste diploma’s moeten einddiploma’s zijn, na ten minste vier
jaar studies, uitgereikt door een universiteit, of door één van de
instellingen die ermede gelijkgesteld zijn door één van de Gemeenschappen of door een examencommissie die voor het toekennen van de
academische graden door de Staat of één van de Gemeenschappen is
ingesteld.
In geval van aanwerving van een burger van de Europese Unie,
houder van een diploma zoals bedoeld in vorige alinea, dat werd
uitgereikt door een andere dan een Belgische instelling, zal de
Commissie voor Werving en Bevordering van het Centrum voor
Landbouwkundig Onderzoek - Gent vooraf de geldigheid van het door
de kandidaat voorgelegde diploma nagaan overeenkomstig de statutair
vastgestelde procedure.
De kandidaten dienen de voorwaarde inzake nationaliteit te vervullen uiterlijk op de dag waarop de termijn voor het indienen der
kandidaturen eindigt. Op die datum dienen zij tevens :
1˚ het vereiste diploma te hebben behaald; bovendien moet de
kandidaat die zijn/haar onderwijs niet in het Nederlands heeft
genoten, op dezelfde datum tevens een door het SELOR, Selectiebureau
van de Federale Overheid - voorheen : Vast Wervingssecretariaat (Pachecolaan 19, bus 4, 1010 Brussel), afgeleverd bewijs van taalkennis
hebben behaald waaruit blijkt dat hij/zij de taalkennis bezit welke
vereist is voor de ambten van niveau 1 in het taalkader waar de
gesolliciteerde betrekking te begeven is; dit bewijs van taalkennis is in
dat geval vereist voor het bepalen van de taalrol waarop de kandidaat
kan worden ingeschreven;
2˚ te voldoen aan de voorwaarden gesteld inzake vereist profiel en
vereiste speciale wetenschappelijke geschiktheid.

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae, d’une copie
certifiée conforme du diplôme exigé et d’une liste des travaux
scientifiques éventuellement publiés, doivent être adressées, sous pli
recommandé à la poste, dans les trente jours calendrier qui suivent celui
de la présente publication au Moniteur belge, au directeur général de
l’Administration Recherche et Développement, DG6, W.T.C.-III,
boulevard Simon Bolivar 30, 20e étage, à 1000 Bruxelles.

De kandidaturen moeten, samen met een curriculum vitae, een voor
eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een lijst
van de eventueel gepubliceerde wetenschappelijke werken, binnen de
dertig kalenderdagen volgend op de publicatie van dit bericht in het
Belgisch Staatsblad, per aangetekend schrijven gericht worden aan de
directeur-generaal van het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling,
DG6, W.T.C.-III, Simon Bolivarlaan 30, 20e verdieping, 1000 Brussel.

Des renseignements complémentaires concernant cet emploi peuvent
être obtenus au Centre de Recherches agronomiques de Gand,
Burg. van Gansberghelaan 96, à 9820 Merelbeke (tél. : 09-272 24 03,
fax : 09-272 24 01).

Nadere inlichtingen omtrent deze betrekking kunnen bekomen
worden bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent,
Burg. van Gansberghelaan 96, te 9820 Merelbeke (tel. : 09-272 24 03,
fax : 09-272 24 01).

En cas de recrutement d’un citoyen de l’Union européenne porteur
d’un diplôme visé au paragraphe précédent, délivré par un établissement d’enseignement autre qu’un établissement belge, le Jury de
Recrutement et de Promotion du Centre de Recherches agronomiques
de Gand vérifiera préalablement, conformément à la procédure statutaire définie, la validité du diplôme présenté par le candidat.
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MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen

Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 770
du Code civil

[2001/53959]
Succession en déshérence de Blancquaert, Egide

[2001/53959]
Erfloze nalatenschap van Blancquaert, Egide

Blancquaert, Egide, né à Saint-Gilles le 5 mars 1914, domicilié à Dour,
rue de la Frontière 77, est décédé à Dour le 3 décembre 1992, sans laisser
de successeur connu.

Blancquaert, Egide, geboren te Saint-Gilles op 5 maart 1914, wonende
te Dour, rue de la Frontière 77, is overleden te Dour op 3 december 1992,
zonder bekende erfopvolger na te laten.

Avant de statuer sur la demande de l’Administration de la T.V.A., de
l’Enregistrement et des Domaines tendant à obtenir, au nom de l’Etat,
l’envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance
de Mons a, par ordonnance du 30 avril 2001, prescrit les publications et
affiches prévues par l’article 770 du Code civil.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Administratie van de
BTW, Registratie en Domeinen, namens de Staat, tot inbezitstelling van
de nalateschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Bergen, bij
beschikking van 30 april 2001, de bekendmakingen en aanplakkingen,
voorzien bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek, bevolen.

Mons, le 16 mai 2001.
Le directeur de l’Enregistrement,
F. Faignard

Bergen, 16 mei 2001.
De directeur van de Registratie,
F. Faignard

*
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[S − C − 2001/12542]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre d’employeur à
la cour de travail de Bruxelles, en remplacement de M. André
Abicht, à partir du 20 octobre 2001

[S − C − 2001/12542]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werkgever bij het arbeidshof van Brussel, ter vervanging van de
heer André Abicht, vanaf 20 oktober 2001

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Ces présentations doivent être adressées au Ministère de l’Emploi et
du Travail, Service des Juridictions du travail, rue Belliard 51, à
1040 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Dienst Arbeidsgerechten,
Belliardstraat 51, 1040 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

[2001/12544]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un juge social effectif au titre de travailleur
employé au tribunal du travail d’Anvers en remplacement de
M. Paul Arents

[2001/12544]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als
werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen ter
vervanging van de heer Paul Arents

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.
Ces présentations doivent être adressées au Ministère de l’Emploi et
du Travail, Service des Juridictions du travail, rue Belliard 51, à
1040 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.
De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Dienst Arbeidsgerechten,
Belliardstraat 51, 1040 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.

[2001/12547]
Juridictions du travail. — Avis aux organisations représentatives. —
Place vacante d’un conseiller social effectif au titre d’employeur à
la cour du travail de Gand en remplacement de M. Henri Roegiers
à partir du 24 novembre 2001

[2001/12547]
Arbeidsgerechten. — Bericht aan de representatieve organisaties. —
Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken
als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de
heer Henri Roegiers vanaf 24 november 2001

Les organisations représentatives intéressées sont invitées à présenter
les candidatures à cette fonction conformément aux articles 2 et 3 de
l’arrêté royal du 7 avril 1970 et au plus tard dans les trois mois qui
suivent la publication du présent avis.

De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te
dragen overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 7 april 1970 en uiterlijk binnen de drie maanden na de bekendmaking van dit bericht.

Ces présentations doivent être adressées au Ministère de l’Emploi et
du Travail, Service des Juridictions du travail, rue Belliard 51, à
1040 Bruxelles.
Les listes seront accompagnées d’un extrait d’acte de naissance pour
chacun des candidats présentés.

De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Dienst Arbeidsgerechten,
Belliardstraat 51, 1040 Brussel.
Bij de lijsten wordt voor elk der voorgedragen kandidaten een
uittreksel van de geboorteakte gevoegd.
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PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS
WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
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Tijdens het openbaar onderzoek zal een hoorzitting gehouden
worden voor de bevolking, die zal doorgaan op donderdag
14 juni 2001, in de vergaderlokalen van Innotec - Technologiehuis van
de Kempen, Cipalstraat 3, 2440 Geel, en die aanvat om 19 u. 30 m.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen heeft, kan deze
schriftelijk aan het college van burgemeester en schepenen overmaken,
ofwel tegen ontvangstbewijs op de balie van de dienst bouw en milieu,
ofwel met aangetekend schrijven, en dit uiterlijk op vrijdag 29 juni 2001.
Geel, 30 mei 2001.
(17786)

Loi du 29 mars 1962 (articles 9 et 21)
Wet van 29 maart 1962 (artikelen 9 en 21)

Stad Antwerpen
Bijzondere plannen van aanleg — Bericht van onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
brengt ter kennis, overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, dat
het door de gemeenteraad in zitting van 21 mei 2001 voorlopig
aanvaarde bijzonder plan van aanleg « Keizershoek » ter inzage ligt van
1 juni tot en met 30 juni op alle werkdagen, zaterdag uitgezonderd :
op het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, afdeling stedenbouwkundige
vergunningen, districtshuis Merksem, Burgemeester Jozef Nolfplein 1,
2170 Merksem, van 9 tot 15 uur;

Annonces − Aankondigingen
SOCIETES − VENNOOTSCHAPPEN

Immobilière Chevrefeuille, société anonyme,
rue de la Casquette 40, 4000 Liège
R.C. Liège 200536 — NN 462.529.256
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le vendredi
8 juin 2001, à 18 heures.

op het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, afdeling stedelijke ontwikkeling, Desguinlei 33, Antwerpen, van 9 tot 16 uur.

Ordre du jour :

Al wie aangaande bedoeld plan van aanleg bezwaren of opmerkingen heeft, dient deze schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen te bezorgen vóór 1 juli 2001.
Antwerpen, 23 mei 2001.
(17784)

1. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen
brengt ter kennis, overeenkomstig de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, dat
het door de gemeenteraad in zitting van 21 mei 2001 voorlopig
aanvaarde bijzonder plan van aanleg « Distributiecluster Geleegweg »
ter inzage ligt van 1 juni tot en met 30 juni op alle werkdagen, zaterdag
uitgezonderd :
op het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, afdeling stedenbouwkundige
vergunningen, districtshuis Wilrijk, Bist 1, 2610 Wilrijk, van 9 tot 15 uur;
op het stedelijk ontwikkelingsbedrijf, afdeling stedelijke ontwikkeling, Desguinlei 33, Antwerpen, van 9 tot 16 uur.
Al wie aangaande bedoeld plan van aanleg bezwaren of opmerkingen heeft, dient deze schriftelijk aan het college van burgemeester
en schepenen te bezorgen vóór 1 juli 2001.
Antwerpen, 23 mei 2001.
(17785)

Stad Geel
Bijzonder plan van aanleg — Openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Geel brengt
ter kennis van de bevolking, dat overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 18 mei 1999, inzake de organisatie van de ruimtelijke ordening
en de stedenbouw, gewijzigd door latere wetten en decreten en de
uitvoeringsbesluiten ervan, de opmaak van het B.P.A. Technologiezone,
door de gemeenteraad voorlopig werd aangenomen in de zitting van
7 mei 2001, ter inzage ligt op de balie van de dienst bouw en milieu in
het stadhuis, Werft 20, 2440 Geel, tijdens de kantooruren, en dit voor
de periode van donderdag 31 mei tot en met vrijdag 29 juni 2001.
In het bijzonder plan van aanleg wordt een wijziging voorzien van
de verkaveling aan Eikenvelden, gekenmerkt door 034/10716-07-1979/22-09-1980.

2. Affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours
francs avant la réunion.
(17547)
« Bemo », société anonyme
Siège social : rue Albert Ier 267, 6560 Erquelinnes
R.C. Charleroi 172423 − T.V.A. 436.272.544
MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le jeudi sept juin 2001, à 10 heures, en
l’étude de Me Fabrice Demeure de Lespaul, notaire à Mons, rue de la
Grande Triperie 3.
Ordre du jour :
1. Augmentation du capital social à concurrence de un million deux
cent cinquante et un mille septante-quatre francs (1.251 074 BEF) pour
le porter à deux millions cinq cent un mille septante-quatre francs
(2 501 074 BEF), par incorporation au capital d’une somme de un
million deux cent cinquante et un mille septante-quatre francs
(1 251 074 BEF) à prélever sur les réserves de la société, sans émission
de nouvelles parts.
2. Confirmation que toutes les parts existantes sont avec droit de
vote.
3. Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital.
4. Conversion du capital social en euro.
5. Modification des statuts :
a) Article 5, afin de le mettre en concordance avec les décisions qui
seront prises sur les points 1, 2 et 4 de l’ordre du jour.
b) Article 10, « l’article 33bis des lois coordonnées » repris dans cette
article devient « article 581 du code des sociétés », b) « l’article 101octies
des lois coordonnées » deventie « article 591 du code des sociétés. »
c) Article 11, il sera ajouté à cet article le texte suivant : « toutefois,
lorsque la société est constitué par deux fondateurs ou que, à une
assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n’a pas
plus de deux actionnaires, la composition du conseil d’administration
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peut être limitée) à deux membres jusqu’à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l’existance de
plus de deux actionnaires. La dispostion statutaire octroyant une voie
prépondérante au président du conseil d’administration soit à nouveau
composé de trois membres au moins. »

Laudecarel, société anonyme,
chemin de Fontaine l’Evêque 31, 1400 Nivelles
Registre des sociétés civills
ayant emprunté la forme commerciale, Nivelles n° 101
NN 433.037.494

d) Article 18 : Signatures dans cet article.
Les mots « par deux administrateurs qui n’ont » seront supprimés et
remplacés par « un administration qui porte le titre d’administrateur
délégué qui n’a ».
e) Article 26, les articles « 78, 79, 80 et 80bis des lois coordonnés sur
les sociétés commerciales repris dans cet article seront remplacés par
les articles « 553, 554, 555 et suivants du code des sociétés ».
f) Article 28, l’article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales » sera remplacé par « article 618 et suivants du code des
sociétés ».
Pour assister à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés conformément à l’article 20 des statuts de déposer leurs titres au porteur cinq
jours francs avant l’assemblée au siège social de la société.
(17548)
Le conseil d’administration.

« Henkens Frères », société anonyme,
rue Saint-Martin 6, 4841 Welkenraedt (Henri-Chapelle)
R.C. Verviers 4004 − T.V.A. 402.458.344

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra au siège de la société le jeudi 7 juin 2001, à 17 h 30 m, ayant
pour ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration et du
commissaire sur l’exercice social clôturé le 31 décembre 2000. 2. Bilan
et comptes des profits et pertes au 31 décembre 2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
5. Prolongation des mandats et nomination des administrateurs.
6. Divers. Ainsi qu’a l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
directement au siège social après l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour de cette assemblée extraordinaire est le suivant :
1. Augementation du capital d’un montant de cinquante mille neuf cent
quatre-vingt-cinq francs prélevés sur les réserves, sans création
d’actions nouvelles. 2. Constatation de la réalistion effective de
l’augmentation du capital en francs belges et conversion en euros. 3 à
5. Modification et refont des statuts pour la mise en concordance avec
le montant nouveau du capital ainsi que pour la mise en concordance
des statuts avec le code des sociétés. 6. Pouvoirs à donner au conseil
d’administration.
(17549)

L’assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le mercredi
du 8 juin 2001, à 18 heures, au siège de la société.
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels au 31 décembre 2000 et affectation du résultat. 3.
Décharge de gestion aux administrateurs. 4. Conversion du capital en
euros.
5.
Démission
et
nominations
d’administrateurs.
6. Divers.
(17551)
S.A. D-FI, société anonyme,
rue du Néblon 20, 4180 Hamoir
R.C. Huy 40374 − T.V.A. 449.118.908
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt
des titres au siège social.
(17552)
Cadimmo, société anonyme,
rue du Tilleul 194, 4861 Pepinster-Soiron
R.C. Verviers 68865 − T.V.A. 459.930.349
L’assemblée générale ordinaire se réunira à l’étude du notaire Voisin,
avenue de la Résistance 93, à 4630 Soumagne, le 8 juin 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 social de
francs belges en euros. 6. Mise en concordance des statuts avec le code
des sociétés. 7. Divers.
(17553)
Scierie de Graide-Station, société anonyme,
rue des Maquisards 52, 5555 Bièvre (Naome)
R.C. Dinant 2407 − T.V.A. 408.441.264
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.
Ordre du jour :

Bâtiments Gérard Bertrand, société anonyme,
rue des Rappes 1, 6740 Sainte-Marie-sur-Semois
R.C. Arlon 19722 − T.V.A. 434.961.460

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le vendredi
8 juin 2001, à 20 heures.
Ordre du jour :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.

(17554)

Schlirf Book, société anonyme,
chaussée de Waterloo 752, 1180 Uccle
R.C. Bruxelles 600472 − T.V.A. 457.311.151

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.
5. Augmentation de capital pour arrondir son montant en euros à
62 000 euros.
6. Divers.
Dépôt des titres cinq jours francs avant l’assemblée générale lieu de
la convocation soit au siège social.
(17550)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 8
juin 2001, à 18 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts.

(17555)
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Scanlog, société anonyme,
zoning industriel 4, 6464 Baileux
R.C. Charleroi 188334 − T.V.A. 457.985.795

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 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.
Une assemblée générale extraordinaire se réunira en l’étude du
notaire Vincent Dandoy, chaussée de Roly 4, 5660 Mariembourg, le
même jour à 11 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Augmentation du capital.
2. Modification aux statuts. 3. Divers. Pour assister à ces deux assemblées, MM. les actionnaires devront s’être conformés aux dispositions
réglementaires des statuts.
(17556)

Q-Zar Belgium, société anonyme,
boulevard Louis Schmidt 85, 1040 Bruxelles
R.C. Bruxelles 575982 − T.V.A. 451.332.783

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Décharge
aux administrateurs. 4. Affectation des résultats. 5. Divers. Se
conformer aux statuts.
(17557)

Offerman Salons & Décoration, société anonyme,
avenue Vésale 17, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 78696 − T.V.A. 443.432.926

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17558)

Multiservices liègeois, société anonyme,
rue H. Simon 2, 4140 Sprimont
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Maba, société anonyme,
rue des Zolos 1, 5070 Fosses-la-Ville
R.C. Namur 63089 − T.V.A. 444.067.186
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 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. Adaptation du
capital social à l’euro. 6. Divers.
(17561)

Lizin, société anonyme,
rue de la Fagne 32, 5330 Assesse
R.C. Namur 56244 − T.V.A. 431.532.709
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister
à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, trois jours avant la
réunion.
(17562)

Lignaform Belgium, société anonyme,
avenue Rogier 21, 4000 Liège
R.C. Liège 203215 − T.V.A. 465.430.348
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 19 heures.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2.
Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4.
Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts.
(17563)

La Paix Dieu, société anonyme,
La Paix Dieu 2, 4540 Amay
T.V.A. 434.975.219
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination d’un administrateur.
(17564)

Joseph Defays & Cie, société anonyme, à 4140 Sprimont
Assemblée générale ordinaire le 8 juin 2001, à 18 heures, au siège
social, rue H. Simon 2. — Ordre du jour : Rapport des administrateurs.
Approbation des comptes sociaux. Décharge aux administrateurs.
Nomination éventuelles. Conversion du capital en euros. Divers.
(17559)

Manaimco, société anonyme,
rue Saint-Charles 32, 6061 Montignies-sur-Sambre

Assemblée générale ordinaire le 8 juin 2001, à 17 heures, au siège
social, rue du Centre 13. — Ordre du jour : Rapport des administrateurs. Approbation des comptes sociaux. Décharge aux administrateurs. Nominations éventuelles. Conversion du capital en euro.
Divers.
(17565)

Gillon, société anonyme,
rue de la Station 75, 4032 Liège (Chênée)

R.C. Charleroi 194306 − T.V.A. 464.000.092

R.C. Liège 193073 − T.V.A. 456.196.443

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 16 heures.

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17560)

Ordre du jour :
Rapport de gestion. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat. Nomination. Décharges
légales. Dépôt des titres, cinq jours francs avant l’assemblée, au siège
social.
(17566)
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Gedelfin, société anonyme,
rue de Mont 294, 4820 Dison

Etablissements A. Alvin & C°, société anonyme,
rue de la Vieille Haine 12, 7012 Jemappes

R.C. Verviers 68911 — NN 451.208.960

R.C. Mons 71756 − T.V.A. 401.797.061

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures.

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 10 heures.
Ordre du jour :

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs.
(17567)

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.

Garage Lussis Knapen, société anonyme,
sentier du Homvent 52, 4420 Montegnée
R.C. Liège 101410 − T.V.A. 415.947.480

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 18 heures, avec l’ordre du jour suivant :
1. Approbation des comptes annuels. 2. Affectation des résultats.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Pour assister à l’assemblée,
dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant la
réunion.
(17568)

G.I.T.E., société anonyme,
rue du Grand Courtil 5, 7903 Blicquy
R.C. Tournai 70451 − T.V.A. 439.327.252

5. Renouvellement des mandats d’administrateurs.
6. Adaptation du capital à l’euro.
Le capital sera porté de BEF 10 000 000 à EUR 248 000 par incorporation d’une partie de la réserve disponible pour BEF 4 295 et ce, sans
création d’actions nouvelles.
(17572)

Etablissements Bayet, société anonyme,
rue Jean Hublou 13, 6010 Couillet (Charleroi)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels de l’exercice 2000.
3. Décharge aux administrateurs.

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 19 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.
(17569)

4. Affectation des résultats.
5. Divers.

(17573)

Etablissements Witdouck, société anonyme,
rue de Mourcourt 2, 7540 Tournai-Kain
R.C. Tournai 52294 − T.V.A. 416.471.577

Fire Technic, société anonyme,
rue Warde 18, 7901 Thieulain
R.C. Tournai 62193 − T.V.A. 426.961.633

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres
au siège social, cinq jours francs avant la réunion.
(17574)

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.
(17570)

Entreprises André Houyoux, société anonyme,
chaussée de Rochefort 29, à 6900 Marloie
R.C. Marche-en-Famenne 3692 − T.V.A. 404.358.950

F.B.M. Technology, société anonyme,
avenue Giraud 24, 1030 Bruxelles
R.C. Bruxelles 34559 − T.V.A. 405.910.356

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 8 juin 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17571)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Rapport du
commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes annuels. 4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux administrateurs. 6. Nominations
statutaires. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au
siège social, cinq jours francs avant la réunion.
(17575)
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Egemim, société anonyme,
avenue Charles Gillisquet 81-83, 1030 Bruxelles

Ateliers J.P. Majerus et fils, société anonyme,
rue de Theux 103, 1050 Bruxelles

R.C. Bruxelles 534652 − T.V.A. 440.503.526

R.C. Bruxelles 76214 − T.V.A. 406.801.073

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.

Assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, le vendredi
8 juin 2001, à 11 heures.

Ordre du jour :

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.
(17576)

1. Rapport du conseil d’administration et rapport du commissaireréviseur.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaireréviseur.
5. Nominations.
(17580)

Bruxelles Comptoir de l’Automobile, société anonyme,
rue Schildknecht 10/20, 1020 Bruxelles
R.C. Bruxelles 557106 − T.V.A. 446.910.573
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 8
juin 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination et démission d’administrateurs.
6. Divers.
(17577)

Arsan, société anonyme,
Tomberg 117, bte 8, 1200 Bruxelles
R.C. Bruxelles 619275 — NN 461.325.961
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 11 heures.
Ordre du jour :

Belgium Holding Games, société anonyme,
rue Sualem 47, 4101 Seraing (Jemeppe-sur-Meuse)
R.C. Liège 168077 − T.V.A. 437.046.267
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 8
juin 2001, à 15 heures.

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 euros.
6. Divers.

(17581)

Ordre du jour :
Arnould, société anonyme,
rue Camille Charlier 14, 5020 Flawinne

1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation des résultats.

R.C. Namur 64416 − T.V.A. 440.377.723

3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.

(17578)

Bape, société anonyme,
rue Reine Astrid 25, 4432 Alleur
R.C. Liège 162443
L’assemblée générale ordinaire et extraordinaire se réunira le
8 juin 2001, à 17 heures, en l’étude du notaire Paul Wéra, chaussée
Roosevelt 274, 4320 Montegnée.

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 8 juin 2001 à 16 heures,
au siège social de la société.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.

(17582)

Ordre du jour :
Assemblée ordinaire
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.

A.D. Invest, société civile
sous forme de , société anonyme,
avenue de Jette 230, 1090 Jette
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 2627

4. Décharge aux administrateurs.
Assemblée extraordinaire
1. Augmentation du capital par incorporation de réserve à concurrence de 1 251 074 BEF sans création d’actions nouvelles pour le porter
à 2 501 074 BEF.
2. Conversion du capital social en euros (62 000 euros).
3. Mise en concordance des statuts avec le code des sociétés.
4. Nomination d’administrateurs.
Pour être admis à l’assemblée, les actionnaires doivent se conformer
à l’article 30 des statuts.
(17579)

Les actionnaires sont invités à se rendre à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 8 juin 2001, à 11 h 30 m, au siège social de la
société.
Ordre du jour :
1. Rapports en application de l’article 60 L.C.S.C.
2. Rapport annuel du conseil d’administration.
3. Approbation des comptes annuels se clôturant au 31 décembre 2000.
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4. Affectation des résultats.

Daulin immobilier, société anonyme,
Grand’Rue 25, 6927 Resteigne

5. Décharge aux administrateurs.

R.C. Dinant 44543

6. Emoluments des administrateurs.
7. Conversion du capital en euro.
8. Divers.

(17583)

« Eurobrokers Insurance Consultants », société anonyme,
chaussée de Waterloo 1335, bte 1, 1180 Bruxelles
R.C. Bruxelles 530079 — NN 439.725.942

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations; démissions administrateurs. 5. Divers.
(17588)
Brainagment S.A., société anonyme,
à 7330 Saint-Ghislain, rue Grande 55
R.C. Mons 127384 − T.V.A. 449.089.511

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 17 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Application de l’article 103 des L.C.S.C. 6. Démission.
Nomination administrateur (ratification). 7. Divers. Se conformer aux
statuts.
(17584)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en l’étude du notaire Lucie Bouez 38a, rue de
Maubeuge à Colfontaine (Wasmes), le vendredi 8 juin 2001, à 13 h 30 m.
L’ordre du jour est le suivant :

Belgian Management Society (B.M.S.), société anonyme,
avenue Maréchal Juin 14, 5030 Gembloux

1. Augmentation de capital à concurrence de 1 271 244 francs pour le
porter de 1 250 000 francs à 2 521 244 francs sans apports nouveaux et
sans création d’actions nouvelles, par incorporation au capital d’une
somme de 1 271 244 francs à prélever sur le bénéfice reporté de la
société.

R.C. Namur 68142 − T.V.A. 447.815.445

2. Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de
capital.

L’assemblée générale ordinaire de la société se tiendra au siège social,
le 9 juin 2001, à 15 heures.

3. Conversion du capital en euro et par conséquent, modification à
l’article 5 des statuts.

Ordre du jour :

4. Modification aux articles 5 et 6 des statuts pour les mettre en
concordance avec la situation nouvelle du capital et expliquer l’historique du capital.

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(17585)

5. Modification des statuts afin de les adapter au noveau Code des
sociétés : suppression de la référence aux lois coordonnées sur les
sociétés commerciales et à la loi du 17 juillet 1975, aux articles 7, 8, 14,
18, 21, 23, 27, 29 et 30.

Figepar, société anonyme,
avenue des Combattants 186-188, 1470 Bousval

Pour assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés, cinq jours
francs avant l’assemblée, conformément à l’article 22 des statuts, de
déposer leurs titres au porteur au siège social.
(17589)
Le conseil d’administration.

R.C. Nivelles 59266 − T.V.A. 415.176.430
Nantale, société anonyme,
avenue Louise 522, 1050 Bruxelles
L’assemblée générale extraordinaire se réunira en l’étude du notaire
Michel Dayphas, rue Saint-Pierre 19, à Lessines, le 8 juin 2001, à 17 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. 5. Rapport spécial
du conseil d’administration (art. 633 al. 2 C.S.). 6. Réduction de capital
par remboursement en nature aux actionnaires d’un montant de
BEF 5 385 000 pour le ramener de BEF 20 000 000 à BEF 14 615 000 et ce
dans le cadre d’une restructuration des activités. 7. Vote sur l’article 633
al. 1 C.S. 8. Transformation du capital en euro (362 000 euros représentés par 150 actions au porteur sans dédignation de valeur nominale.
9. Démission(s). Nomination(s). 10. Dépôt des titres, se conformer aux
statuts.
(17586)

Daulin, société anonyme,
Grand’Rue 25, 6927 Resteigne
R.C. Dinant 32438 − T.V.A. 426.220.770

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 9 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations; démissions administrateurs. 5. Divers.
(17587)

R.C. Bruxelles 587043 − T.V.A. 453.665.931
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui se tiendra devant le notaire Michel Thys, à
1000 Bruxelles, boulevard de la Cambre 74, le 8 juin 2001, à 12 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Après lecture du rapport spécial des administrateurs, en application de l’article 633 du Code des sociétés, délibérer de la dissolution
éventuelle de la société, et éventuellement d’autres annoncées dans
l’ordure du jour.
2. Eventuelle augmentation de capital pour le porter de BEF 1 250 000
à 2 500 000 par apport en espèces, pour se mettre en conformité avec la
loi en ce qui concerne le montant de capital minimum ou éventuellement transformation en S.P.R.L. et lecture des rapports spéciaux prévus
par la loi en cas de transformation.
3. Renonciation éventuelle au droit de souscription préférentielle.
4. Réalisation de cette augmentation de capital et de la libération
complète du capital.
5. A défaut de la réalisation de l’augmentation de capital et de sa
libération, décision de dissoudre la société, nommer les liquidateurs et
déterminer leurs pouvoirs.
6. conversion du capital en euro.
7. Décharge aux administrateurs et démissions d’administrateurs.
(17590)

MONITEUR BELGE — 30.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD
Dal Construct, société anonyme,
avenue Eugène Ysaye 33, 1070 Bruxelles
R.C. Bruxelles 529903
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.
Ordre du jour :
1. Lecture et discussion des comptes annuels au 31 décembre 2000.
2. Approbation des comptes annuels et de l’affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Renouvellement du mandat des administrateurs.
5. Divers.
(17591)

toegestaan kapitaal in euro. g) Wijziging van artikel 6 van de statuten.
h) Aanpassing van de statuten aan : de wetten van 18 juli 1991 en
13 april 1995 omtrent de vennootschappenwet; de wet van 7 mei 1999
omtrent het wetboek van vennootschappen; de genommen beslissingen
en derhalve afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en
goedkeuren van nieuwe statuten. i) Machtiging aan de raad van
bestuur.
Overeenkomstig artikel 30 van de statuten moeten de aandeelhouders ten minste vijf volle dagen voor de vergadering de aandelen
deponeren op de zetel van de vennootschap.
(17595)
De raad van bestuur.

Firma Manou decor, naamloze vennootschap,
Loobeekstraat 1, 3190 Boortmeerkeek
H.R. Leuven 100001 − BTW 463.879.932

Pharmacie Clinquart-Albertella, société anonyme,
place de l’Orneau 22, 5030 Gembloux
R.C. Nivelles 62443
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
8 juin 2001, à 20 heures.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000. 3. Décharge
aux administrateurs. 4. Affectation du résultat. 5. Divers.
(17592)
Frigoclair, société anonyme,
avenue des Combattants 53, 5500 Dinant
R.C. Dinant 26230 − T.V.A. 415.669.447
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De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 18 uur.
Dagorde :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000.
Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan bestuurders.
Varia.
(17596)
Marsch, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 8-10, 3970 Leopoldsburg
H.R. Hasselt 72813 − BTW 437.096.549

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 8 juin 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice. 4. Décharge au conseil d’administration. 5. Conversion en euro du capital actuellement exprimé en
francs belges. 6. Modifications des statuts pour les mettre en concordance avec les décisions prises par l’assemblée générale. 7. Pouvoirs à
conférer au conseil d’administration. 8. Nominations. 9. Divers. (17593)

Buitengewone algemene vergadering op 8 juni 2001, om 10 uur, in
katoor van notaris L. Tournier, te 3581 Beringen, Koolmijnlaan 402. —
Agenda : 1. en 2. Kapitaal verhoging et omzetting in euro tot
150 000 euro. 3. Goedkeuring managementscontract. 4. Goedkeuring
jaarrekening. 5. Bestemming van het resultaat. 6. Kwijting bestuurders.
7. Aanpassing statuten aan genomen besluiten en nieuwe
vennootschapswet. 8. Opdracht notaris. 9. Volmacht.
(17597)

Office financier et immobilier,
en abrégé : « O.F.I. », société anonyme,
chaussée de Gand 1040, 1082 Bruxelles

Immo-Zuid, naamloze vennootschap,
Waalse Kaai 40, 2000 Antwerpen

R.C. Bruxelles 252980

H.R. Antwerpen 216051 − BTW 419.062.368

L’assemblée générale annuelle se tiendra au siège social, le
8 juin 2001, à 15 heures.

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de buitengewone algemene vergadering en de jaarvergadering die zullen plaats vinden
respectievelijk : op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis
en Liesse te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 8 juni 2001, om 15 uur,
en op de maatschappelijke zetel op 9 juni 2001, om 15 uur, met
volgende agenda’s :

Ordre du jour :
Rapport de gestion. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 2000. Décharge aux administrateurs. Emoluments des
administrateurs. Divers.
(17594)
« D.M.P. », naamloze vennootschap,
Zevenputtenstraat 9, 3690 Zuttendaal
H.R. Tongeren 60400 − BTW 428.850.955

I. Buitengewone algemene vergadering
1. Verhoging kapitaal met BEF 1 251 074 door incorporatie van
beschikbare reserves ten belope van dit bedrag zonder creatie van
nieuwe aandelen.
2. Omzetting kapitaal in euro.
3. Wijziging regeling kapitaalverhoging en vermindering.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap « D.M.P. »
worden verzocht de buitengewone algemene vergadering bij te wonen
welke gehouden zal worden op vrijdag 8 juni 2001, om 9 u. 30 m., ter
studie van notaris Dirk Seresia te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23, met
volgende agenda : a) Kapitaalverhoging met 2 985 690 frank om het
kapitaal te brengen van 1 250 000 frank op 4 235 690 frank, zonder het
creëren van nieuwe aandelen door icorporatie van beschikbare reserves
in het kapitaal ten belope van 2 965 093 frank en door incorporatie van
de wettelijke reserves in het kapitaal ten belope van 20 597 frank.
b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd. c) Wijziging
van artikel 5 van de statuten. d) Omzetting van het kapitaal in euro.
e) Wijziging van artikel 5 van de statuten. f) Omzetting van het

4. a) Machtiging raad van bestuur om gedurende vijf jaar te rekenen
vanaf bekendmaking van deze bevoegdheid het kapitaal in één of
meerdere malen te verhogen met 250 000,00 euro en dit ook door
omzetting van de reserves. De raad van bestuur kan onder dezelfde
voorwaarden overgaan tot uitgiften van converteerbare obligaties en
warrants. b) Machtiging raad van bestuur om, zowel bij kapitaalverhoging als bij uitgiften van converteerbare obligaties of warrants, in
het belang van de vennootschap het voorkeurrecht te beperken of uit
te sluiten, dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen,
andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen. c) Voorafgaandelijk desbetreffend verslag van de
raad van bestuur.
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5. Wijziging regeling minimum aantal bestuurders en werking raad
van bestuur.
6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders.

Van Meerbeeck Metalen, naamloze vennootschap,
Terbekehofdreef 46-48, 2610 Wilrijk
H.R. Antwerpen 197540 − BTW 414.219.296

7. Schrapping bepalingen tegenstrijdig belang bestuurders.
8. Machtiging raad van bestuur inzake éénparig schriftelijk akkoord.
9. Wijziging regeling toegansvoorwaarden algemene vergaderingen.
10. Wijziging regeling afschriften notulen algemene vergaderingen en
notulen raad van bestuur.
11. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, in pand gegeven
en aandelen opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.
12. Toekenning bevoedheid aan raad van bestuur om op resultaat van
boekjaar interimdividenden uit te keren.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 juni 2001, om 20 uur.
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening 2000. 3. Resultaatverwerking. 4. Kwijting aan
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Eventuele statutaire benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar artikel 24 der
statuten.
(17602)
Turnhoutse Immobiliënmaatschappij,
afgekort : « Turim », naamloze vennootschap,
Parklaan 53, 2300 Turnhout

13. Wijziging bepaling woonstkeuze.
14. Aanpassing van de statuten aan de vigerende wetgeving, in het
bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en volledige
herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten en vaststelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldoverdeling.
15. Volmachten.

Skale, naamloze vennootschap,
Henri Jasparlaan 171, 8434 Middelkerke
H.R. Veurne 32634 − BTW 441.877.263

II. Jaarvergadering
1. Jaarverslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 2000.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders.
(17598)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 juni 2001, te 14 uur,
op de zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van beheer. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. Zich schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(17603)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 15 uur. — Dagorde : 1. Nazicht verslag raad van bestuur. 2.
Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen.
(17604)

De raad van bestuur.
Put, naamloze vennootschap,
Hasseltweg 30, 3600 Genk
Lodelco, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 327, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 111690

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Maatregelen in verband met de euro. 6. Varia. Zich schikken naar de
statuten.
(17599)

Moderne Industriële Locaties, « M.I.L. », naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 72/4, 3290 Diest
H.R. Leuven 85216 − BTW 447.835.835

H.R. Tongeren 64172 − BTW 434.125.082
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 17 uur. — Dagorde : Verslag van bestuurders. Goedkeuring van de
jaarrekening. Bestemming van het resultaat. Kwijting aan de bestuurders. Ontslagen en benoemingen. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(17605)
Patribos, besloten vennootschap,
onder vorm van een naamloze vennootschap,
Breestraeten 67, 1785 Merchtem
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Brussel, nr. 25533
BTW 433.732.530

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 8 juni 2001, te
19 uur. — Agenda : 1. Evt. toep. art. 633,96 Venn. W. 2. Verslag raad van
bestuur. 3. Goedk. jaarrek. per 31 december 2000. 4. Bestemming
resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemingen bestuurders.
(17600)

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op 8 juni 2001, te 14 uur. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Varia.
(17606)

Axtron Environmental Consulting, naamloze vennootschap,
Molenhuizen 25, 3980 Tessenderlo

Packjet, naamloze vennootschap,
Viermaartlaan 7, 9600 Ronse

H.R. Hasselt 100543 − BTW 460.364.671
Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel, op 8 juni 2001, te
14 uur. — Agenda : 1. Evt. toep. artikel 633,96 vennootschappenwet.
2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders.
(17601)

H.R. Oudenaarde 40767 − BTW 456.028.771
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot jaarvergadering op
8 juni 2001, om 10 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. Ontlasting
bestuurders. 5. Goedkeuring bezoldiging bestuurders. 6. Omzetting
kapitaal in euro. 7. Aanpassing statuten. 8. Varia.
(17607)
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Nobiles, naamloze vennootschap,
Desmedtstraat 8, 2322 Minderhout
H.R. Antwerpen 305550 − BTW 453.373.842

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
om 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de statuten.
(17608)

MC-5-Renting, naamloze vennootschap,
Populierendreef 2A, 2800 Mechelen

18003

Immo Van Meerbeeck, naamloze vennootschap,
Terbekehofdreef 46-48, 2610 Wilrijk
H.R. Antwerpen 178202
De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 juni 2001, om
19 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening 2000. 3. Resultaatverwerking. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Eventuele statutaire benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar
artikel 25 der statuten.
(17613)
Goeman, naamloze vennootschap,
Jetsesteenweg 285, te 1080 Brussel
H.R. Brussel 490972 − BTW 430.783.532

H.R. Mechelen 74041 − BTW 450.311.909

De vennoten worden hierbij uitgenodigd tot deelname aan de
gewone jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap te 2800 Mechelen, Populierendreef 2A, op vrijdag
8 juni 2001, te 18 uur, met het oog op de behandeling van de volgende
agenda :

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 16 uur.
Dagorde :
1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Varia.
(17614)

1. Voorstellen van de jaarrekening.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting van verantwoordelijkheid voor de bestuurders.

Desire Stadsbader, naamloze vennootschap,
Kanaalstraat 1, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 114179 − BTW 432.759.065

4. Bestemming geven aan het resultaat.
5. Rondvraag.
De vennoten worden verzocht zich te voegen naar de statutaire
bepalingen inzake deelname aan de jaarvergadering.
(17609)
De raad van bestuur.

M.C.R., naamloze vennootschap,
Ommegangstraat 24, 9681 Maarkedal
H.R. Oudenaarde 32313

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
om 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. Rondvraag.
(17610)

Legerstock Teunissen, naamloze vennootschap,
Thomas Watsonlaan 34, 3930 Hamont-Achel
H.R. Hasselt 87992 − BTW 453.873.688

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 8 juni 2001, om 14 uur, op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Bespreking jaarrekening afgesloten per 31 maart 2001. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bezoldigingen.
5. Ontslag en benoemingen bestuurders. 6. Rondvraag.
Zich houden aan de statutaire bepalingen.
(17615)
De Witte A.L.D.W., naamloze vennootschap,
Zuidlaan 153, 9230 Wetteren
H.R. Dendermonde 53819 − BTW 460.977.850
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de statuten. (17616)
De Boomgaard, naamloze vennootschap,
Helshovenstraat 6A, 3840 Borgloon
H.R. Tongeren 82629 − BTW 460.981.711

Jaarvergadering op 8 juni 2001, om 17 uur, ten zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000; 2. Bestemming
resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Diversen. Zich schikken naar de
statuten.
(17611)

Immopark, naamloze vennootschap,
Parklaan 49/7, 2300 Turnhout

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Lezing van jaarverslag. 2. Bespreking en
goedkeuring van jaarrekening per 31 december 2000. 3. Kwijting aan
bestuurders. 4. Ontslag en benoemingen. 5. Bezoldigingen.
(17617)
De Beer Travel, naamloze vennootschap,
Statiestraat 111, 2070 Zwijndrecht
H.R. Antwerpen 265892 − BTW 434.835.756

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 8 juni 2001, te 15 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Varia. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten.
(17612)

Jaarvergadering op de zetel, op 8 juni 2001, te 17 uur. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd
bestuurder. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(17618)
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Cools Partners, naamloze vennootschap,
Vijfstraten 12, 3140 Keerbergen
H.R. Leuven 64182 − BTW 423.344.622

Aroma, naamloze vennootschap,
Morinnestraat 28, te 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 11180

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. 5. Bevestiging van de vervanging van een bestuurder.
6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(17619)

De jaarvergadering zal gehouden op de zetel, op 8 juni 2001, te
17 uur.

Comptoir européen des Glaces, Crèmes glacées et Sorbets, en abrégé :
« C.E.G.E.S. S.A. » - Europees Verkoopkantoor voor Consumptieijs
en Sorbet, in het kort : « C.E.G.E.S., naamloze vennootschap »,
Vandernootstraat 23, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuurders.
5. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerleggng der
aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(17624)

Dagorde :

H.R. Brussel 424142 − BTW 419.921.017
De aandeelhouders worden verzocht de algemene jaarvergadering
bij te wonen die plaats vindt op vrijdag 8 juni 2001, om 11 uur, op het
adres op de maatschappelijke zetel om over de volgende agenda te
beraadslagen :

Ancia Metaalwerken, naamloze vennootschap,
Smeetshoevenstraat 13, 3582 Beringen
H.R. Hasselt 76510 − BTW 441.215.782

1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Controleverslag van de
commissaris-revisor. 3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders
en de commissaris-revisor. 6. Vaststellen van de bezoldigingen der
bestuurders. 7. Hernieuwen van het mandaat der commissaris-revisor
en vaststelling van zijn vergoeding.

Jaarvergadering van 8 juni 2001, om 18 uur. — Agenda : Goedkeuring
van de voorgelegde jaarrekening. Resultaatbestemming. Kwijting aan
bestuurders. Rondvraag.
(17625)

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen worden
verzocht hun aandelen aan tonder neer te leggen bij de maatschappelijke zetel in overeenstemming met de statuten.
(17620)
De raad van bestuur.

Ado Parketvloeren, naamloze vennootschap,
Satenrozen 10, 2550 Kontich
H.R. Antwerpen 296919 − BTW 450.193.529

Brukatal, naamloze vennootschap,
Kortenhoekstraat 84, 9300 Aalst (Hofstade)
H.R. Aalst 56982 — NN 435.085.481
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 17 uur.
Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Bestemming van resultaat. 5. Statutaire benoemingen. 5. Rondvraag. (17621)

Bonneu, naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 62, 3930 Hamont-Achel
H.R. Hasselt 87926
Jaarvergadering op 8 juni 2001, om 20 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten.
(17622)

Balderij, naamloze vennootschap,
Generaal Jungbluthlaan 1, 8400 Oostende

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Neerlegging van de
aandelen op de zetel vijf dagen vóór de vergadering.
(17626)

Kerafin 1, naamloze vennootschap,
Tweede Carabinierslaan 145, 3620 Veldwezelt
H.R. Tongeren 71984 − BTW 447.897.302

Jaarvergadering van aandeelhouders op de zetel van de vennootschap op 8 juni 2001, te 11 uur. — Agenda : Jaarverslag van de raad van
bestuur en verslag van de commissaris-revisor. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting. Benoemingen. Rondvraag. Om te mogen deelnemen aan deze vergadering moeten de
aandeelhouders zich schikken naar de statuten.
(17627)

Immo Heylen, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 56, 2840 Rumst
H.R. Antwerpen 291251 — NN 447.888.392

H.R. Oostende 43866 − BTW 433.794.886
De vergadering heeft plaats op vrijdag 8 juni 2001, om 18 uur, in de
zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening op 31 december 2000. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Toepassing artikel 633 VW. 5. Kwijting aan bestuurders.
6. Diversen.
(17623)

Jaarvergadering van aandeelhouders op de zetel van de vennootschap, op 8 juni 2001, te 14 uur. — Agenda : Jaarverslag van de raad
van bestuur en verslag van de commissaris-revisor. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31 december 2000. Kwijting. Benoemingen. Rondvraag. Om te mogen deelnemen aan deze vergadering moeten de
aandeelhouders zich schikken naar de statuten.
(17628)
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Eupro, naamloze vennootschap,
Dorp Oost 16, 2070 Zwijndrecht

Basco, naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 367, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 120159 − BTW 439.177.495

H.R. Antwerpen 280225 − BTW 442.021.179

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 20 uur.
Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2.Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Benoeming bestuurders. 6. Varia. Om aan de vergadering deel te
nemen, zich schikken naar de statuten.
(17629)

De aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen van een
buitengewone algemene vergadering welke zal worden gehouden ten
kantore van notaris Werbrouck te Moeskroen op 8 juni 2001, om
18 u. 30 m., met volgende agenda :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor
aangaande de inbreng in natura.
2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng van
aandelen N.V. Bayart, met uitgifte van nieuwe aandelen.
3. Toekenning van nieuwe aandelen als tegenprestatie voor de
inbreng.
4. Verwezenlijking van de inbreng.
5. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Dominator, naamloze vennootschap,
Graaf de Fienneslaan 19, 2650 Edegem

6. Omzetting van het kapitaal in euro.
7. Verslag toegestaan kapitaal.
8. Hernieuwen bevoegdheid toegestaan kapitaal.

H.R. Antwerpen 115155

9. Aanpassing artikel 2 aan gewijzige maatschappelijke zetel.
10. Aanpassen van de statuten aan de vigerende wetgeving : o.a.
art. 1, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de
sociale zetel, op 8 juni 2001, te 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag van
bestuurders. 2. Goedkeuring balans- en resultatenrekening. 3. Ontlasting aan bestuurders. 4. Benoeming, herbenoeming of ontslag bestuurders. 5. Divers. Neerlegging der aandelen volgens de statuten. (17630)

Den Cleynen Baers, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Hoogstraat 7, 2000 Antwerpen
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Antwerpen, nr. 627
NN 442.340.784

De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 juni 2001, te 17 uur,
op de zetel. — Dagorde : 1. 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 56 354 frank door incorporatie
van de wettelijke reserve zonder uitgifte van aandelen. Omzetting van
het kapitaal in 460 000 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.
(17631)

11. Schrappen van de verwijzingen naar G.W.H.V. en vervangen door
art van Wetboek vennootschappen.
12. Coördinatie statuten.
(17633)

De raad van bestuur.

Aldemar, naamloze vennootschap,
Molenstraat 133, 3570 Alken
H.R. Tongeren 71382
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 18 uur.
Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Verhoging kapitaal tot BEF 2,5 miljoen. 6. Kapitaalomvorming in
euro. 7. Varia.
(17634)
Lobelle, naamloze vennootschap,
Kapelanielaan 14B, 9140 Temse
H.R. Sint-Niklaas 41681 − BTW 426.222.354
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001, te 20 uur.
Dagorde :

Rocca Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Smisstraat 36, 9100 Sint-Niklaas
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Sint-Niklaas, nr. 164

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 30 december 2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(17635)
Marmorith Betonindustrie, naamloze vennootschap,
Industriepark-Oost-Zwaluwstraat 21, 3530 Houthalen

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 17 uur. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31 december 2000. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan
bestuurders. 4. Herbenoeming bestuurders. 5. Omzetting kapitaal in
euro (arti. 47) en coördinatie van de statuten. 6. Volmacht voor de
publicatie en register burgerlijke vennootschappen. 7. Varia. Zich
schikken naar de statuten.
(17632)

H.R. Hasselt 32194 − BTW 401.329.085
Jaarvergadering op 8 juni 2001, om 15 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontslag en benoeming
commissaris-revisor. 5. Kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor. 6. Alerlei. Zich schikken naar de statuten.
(17637)
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Raco, naamloze vennootschap,
J.F. Willemsstraat 67, 2530 Boechout

Asomex, naamloze vennootschap,
Hazendreef 26, 2970 Schilde

H.R. Antwerpen 292045 − BTW 434.806.359

H.R. Antwerpen 259008 — NN 431.672.170

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 14 uur. — 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. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(17638)

Jubelim, naamloze vennootschap,
Jubelfeestlaan 92, 1080 Brussel

De jaarvergadering zal gehouden worden op 8 juni 2001, te 18 uur,
op de maatschappelijke zetel. — 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. Bevestiging ontslag bestuurders. 6. Aanpassing euro. 7. Varia. Zich
schikken naar de statuten.
(17641)

Cadena, société anonyme,
avenue H. Bourgys 1, 1410 Waterloo

H.R. Brussel 486462
R.C. Nivelles 83413 − T.V.A. 416.092.485
De dames en heren aandeelhouders en bestuurders, worden uitgenodigd de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal
gehouden worden op vrijdag 8 juni 2001, om 12 uur, in het kantoor van
notaris Frank Depuyt, te Sint-Jans-Molenbeek (1080 Brussel), Jubelfeestlaan 92, met volgende agenda :
Dagorde :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

L’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2001, n’ayant pas atteint le
quorum requis, une seconde assemblée se réunira le 7 juin 2001, à
16 h 30 m . — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels de
l’exercice 2000. 2. Affectation des résultats. 3. Décharge à donner aux
administrateurs. 4. Nominations; démissions. 5. Divers. Les actionnaires désirant assister à l’assemblée, voudront bien déposer leurs
actions au siège de la société le 1er juin 2001.
(17642)

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2001.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Kapitaalverhoging met één miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend en vierenzeventig frank (1 251 074 frank) om het te verhogen van
één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1 250 000 frank) tot twee
miljoen
vijfhonderdeneenduizend
en
vierenzeventig
frank
(2 501 074 frank) zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie
bij het kapitaal van een bedrag van één miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend en vierenzeventig frank (1 251 074 frank), dat zal worden
afgenomen van de reserves (overgedragen winst) van de vennootschap.
5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
6. Omzetting van het kapitaal van Belgische frank naar euro.
7. Statutenwijzigingen :
a) ingevolge onderhavige kapitaalverhoging : vervanging van eerste
zin van artikel 5 van de statuten door volgende zin :
« Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (62 000 euro.) »
b) aanpassing van de artikelen 8, 13, 15 en 20 van de statuten,
teneinde deze in overeenstemming te brengen met de recente wetswijzigingen.

African Minerals,
en abrégé : « Afrimin », société anonyme,
drève des Anglais 31, 1390 Grez-Doiceau
R.C. Nivelles 90237 − T.V.A. 467.108.151

Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2001, à 10 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion et rapport du conseil
d’administration. 2. Discussion et approbation des comptes annuels et
compte de résultats. 3. Affectation des comptes de résultats.
4. Décharges aux administrateurs. 5. Divers.
(17643)

« R.L.I. », société anonyme,
chaussée de Nivelles 2C, 5032 Mazy
R.C. Namur 75039 − T.V.A. 464.959.404

8. Benoeming bestuurders.

De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen conform de
statuten.
(17639)

Assemblée générale ordinaire, le vendredi 15 juin 2001, à 18 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Affectation
des résultats. 5. Date de renouvellement des mandats. 6. Discussions
diverses.
(17644)

G.M. Construct, naamloze vennootschap,
Rijn 69, 2440 Geel

S.A. Tacheny & Pirotte, société anonyme,
rue de Gembloux 183, à 5002 Namur (Gembloux)

9. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de
gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

H.R. Turnhout 65241 − BTW 441.353.760

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 8 juni 2001,
te 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia. Om toegelaten te worden tot de
vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de
vergadering.
(17640)

R.C. Namur 64348 − T.V.A. 446.641.448

Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2001, à 18 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels et compte de résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers.
Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts.
(17645)
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Rauwers-Contrôle, société anonyme,
rue Navez 78, 1000 Bruxelles

Rauwers-Immobilia, société anonyme,
rue Navez 78, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 8668 − T.V.A. 400.438.863

R.C. Bruxelles 491823 − T.V.A. 430.049.696

Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2001, à 15 heures, au siège
social. La présente convocation s’effectue à la demande du conseil
d’administration de la société Rauwers-Contrôle, représentée par son
président Oscar Rauwers. L’agenda de cette assemblée annuelle est le
suivant : 1. Lecture et discussion du rapport du conseil d’administration et du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2000. 3. Affectation du résultat de l’exercice.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur pour
l’exécution de leur mission durant l’exercice clôturé au
31 décembre 2000. 5. Renouvellement du mandat du commissaireréviseur. 6. Divers.
(17646)

Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2001, à 16 heures, au siège
social. La présente convocation s’effectue à la demande du conseil
d’administration de la société Rauwers-Immobilia, représentée par son
président Oscar Rauwers. L’agenda de cette assemblée annuelle est le
suivant : 1. Lecture et discussion du rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat de l’exercice. 4. Décharge aux administrateurs
pour l’exécution de leur mission durant l’exercice clôturé au
31 décembre 2000. 5. Renouvellement des mandats. 6. Divers. (17651)

L.P.I. & Partners, société anonyme,
rue de l’Entrepôt 5E, 1020 Bruxelles
Etablissements Jean P. Bourg, société anonyme, à 1150 Bruxelles
R.C. Bruxelles 325835 − T.V.A. 403.488.029
L’assemblée générale ordinaire se réunira le 15 juin 2001, à 17 heures,
au siège social, avenue A. Madoux 11, bte 5, 1150 Bruxelles. — Ordre
du jour : 1. Communication en vertu de l’article 523 du Code des
sociétés. 2. Rapport de gestion. 3. Approbation des comptes annuels et
comptes des résultats. 4. Affectation des résultats. 5. Décharge aux
administrateurs. 6. Conversion en euro de la valeur du capital.
7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts. (17647)

Stoop, naamloze vennootschap,
Broekstraat 5, 1800 Vilvoorde

R.C. Bruxelles 599299 − T.V.A. 457.020.745

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le vendredi 15 juin 2001, à
18 heures, au siège social — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion.
2. Approbation des comptes annuels et du compte de résultats au
31 décembre 2000. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(17652)

Missirian et fils, société anonyme,
boulevard Saint-Lazare 4, à Saint-Josse-ten-Noode
R.C. Bruxelles 9655 − T.V.A. 401.989.576

H.R. Brussel 61818 − BTW 400.703.436

Algemene vergadering op 15 juni 2001, om 14 uur, op de sociale
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van jaarrekeningen. 3. Ontlasting aan de bestuurders. 4. Diversen. De
aandeelhouders moeten zich schikken naar de statuten.
(17648)

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 15 juin 2001, à 15 heures, dans les bureaux
de la société situés à 1950 Kraainem, Koningin Astridlaan 137. — Ordre
du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Rapport du commissaire. 3. Approbation des comptes annuels et des rapports. 4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux administrateurs et au commissaire. 6. Nominations
statutaires. 7. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts.
(17653)

Lubrimat, société anonyme,
rue Derrière les Jardins 1, 4960 Ligneuville (Malmédy)
R.C. Verviers 64016 − T.V.A. 447.064.189

Christiaens Béton, société anonyme,
rue de Corthys 15, à 4280 Hannut
R.C. Huy 37464 − T.V.A. 438.320.432

Assemblée générale ordinaire le 15 juin 2001, à 15 h 30 m, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Recevoir et adopter les comptes annuels au
31décembre 2000. 2. Affectation du résultat. 3. Donner décharge aux
administrateurs. 4. Divers. Pour pouvoir assister ou se faire représenter
à cette assemblée, MM. les actionnaires sont priés de se conformer aux
statuts.
(17649)

Le conseil d’administration de la société anonyme Christiaens Béton,
convoque les actionnaires à l’assemblée générale ordinaire du
15 juin 2001, à 18 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Rapport du commissaire-réviseur. 3. Approbation
des comptes annuels. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux
administrateurs et au commissaire-réviseur. 6. Divers.
(17654)

S.A. Abac N.V., société anonyme,
R.C. Bruxelles 383913 − T.V.A. 414.127.939

Assemblée générale ordinaire, le 15 juin 2001, à 11 heures, au siège
social, rue de Flandres 75, à 1000 Bruxelles. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion des administrateurs et rapport du commissaire.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire. 5. Démissions et
nominations statutaires. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se
conformer aux statuts.
(17650)

Alainko, commanditaire vennootschap op aandelen,
zandstraat 15, 2960 Brecht
H.R. Antwerpen 318672 − BTW 458.815.344

Algemene vergadering op 15 juni 2001, om 18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
(17655)
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Belgian Property Company,
in het kort : « B.P.C. », naamloze vennootschap,
Beizegemstraat 254b, 1120 Brussel
H.R. Brussel 535736 − BTW 441.394.540

3. Nomination des administrateurs proposés par le conseil d’administration. La durée des mandats est fixée à un an jusqu’à la prochaine
assemblée. Renouvellement, pour l’exercice 2000-2001, du mandat du
commissaire-réviseur Ernst & Young et renouvellement de ce mandat
pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003.
4. Divers.

De aanddelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering de
zal gehouden worden op vrijdag 15 juni 2001, om 17 uur, op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(17656)

Pour pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires voudront bien
se conformer à l’article 19 des statuts. Le dépôt des actions au porteur
doit se faire au plus tard le 1er juin 2001, à la « Fortis Banque », à
1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3.
L’assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre d’actions
présentes ou représentées. Chaque action dispose d’un droit de vote
proportionnel à la partie du capital qu’elle représente.
(17659)
Le conseil d’administration.

Cormed, naamloze vennootschap,
Motbroekstraat 99, 3390 Sint-Joris-Winge
G-Global Fund, naamloze vennootschap,
bevek naar Belgisch recht, categorie ICBE,
Warandeberg 3, 1000 Brussel

H.R. Leuven 101381 − BTW 450.339.821
De aandeelhouders worden uitgenodigd de gewone algemene vergadering bij te wonen te Motbroekstraat 99, 3390 Sint-Joris-Winge, op
15 juni 2001, om 19 uur stipt. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaar- en resultaten rekening per 31 december 2000.
3. Decharge aan bestuurders. 4. Diversen. Neerlegging der aandelen ten
minste vijf volle dagen voor de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel.
(17657)

Société herstalienne pour la Finance, l’Industrie et le Commerce, en
abrégé : « HER-FIC », société anonyme, en liquidation, boulevard
Emile de Laveleye 191, 4020 Liège
R.C. Liège 1184 − T.V.A. 404.394.780
Mes Michel Mersch et Etienne Chartier, avocats, liquidateurs de la
société, ont l’honneur de convoquer les actionnaires de « HER-FIC » à
une assemblée générale qui se tiendra le jeudi 7 juin 2001, à 15 heures,
au siège social, boulevard Emile de Laveleye 191, à 4020 Liège, avec
l’ordre du jour suivant :
1. Rapport des liquidateurs sur les comptes de liquidation arrêtés au
31 décembre 2000, sur les perspectives, et sur les raisons qui n’ont pas
permis de clôturer jusqu’ici la liquidation.
2. Fixation par l’assemblée des émoluments des liquidateurs, selon
barème prévu à l’arrêté royal du 10 août 1998.
Pour pouvoir être admis à cette assemblée, les actionnaires sont priés
de se conformer aux prescriptions des articles 37 et 38 des statuts.
Les dépôts de titres peuvent se faire jusqu’au vendredi 1er juin
compris aux guichets des sièges et agences des établissements ci-après :
Fortis Banque;
Banque Bruxelles Lambert.
(17658)

Les liquidateurs.

H.R. Brussel 545497
Bijeenroeping van de statutaire algemene vergadering
De statutaire algemene vergadering van aandeelhouders zal doorgaan op 7 juni 2001, om 14 u. 30 m., Koning Albert II-laan 1, te
1210 Brussel, om kennis te nemen van de jaarverslagen van de raad
van bestuur en van de commissaris-revisor en de volgende voorstellen
goed te keuren :
1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 2001, en
van de aanwending van het resultaat van het compartiment.
2. Decharge aan de bestuurders per compartiment en aan de
commissaris-revisor voor de uitoefening van hun maandag tot
31 maart 2001.
3. Benoeming van de bestuurders voorgesteld door de raad van
bestuur. De duur van de mandaten wordt vastgesteld op één jaar, tot
de volgende algemene vergadering. Vernieuwing, voor het boekjaar 2000-2001, van het mandaat van de commissaris-revisor Ernst &
Young en vernieuwing van dat mandaat voor de boekjaren 2001-2002
en 2002-2003.
4. Varia.
De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen,
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 19 van
de statuten. De deponering van de aandelen aan toonder moet
gebeuren bij « Fortis Bank », te 1000 Brussel, Warandeberg 3, ten laatste
op 1 juni 2001.
De vergadering zal geldig beraadslagen en beslissen ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Ieder aandeel
verleent stemrecht in verhouding tot het gedeelte van het kapitaal dat
het belichaamt.
(17659)
De raad van bestuur.
Immobilia, société anonyme, rue Saint-Bernard 47, à 1060 Bruxelles

G-Global Fund, société anonyme,
sicav de droit belge, catégorie opvcm,
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles

R.C. Bruxelles 552737 − T.V.A. 445.961.161

R.C. Bruxelles 545497

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 12 juin 2001, à 11 heures, au siège social de la société.

Avis de convocation à l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale statutaire des actionnaires se tiendra le
7 juin 2001, à 14 h 30, boulevard du Roi Albert II 1, à 1210 Bruxelles,
aux fins d’entendre les rapports annuels du conseil d’administration et
du commissaire-réviseur et d’adopter les propositions suivantes :
1. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 mars 2001 et de
l’affectation des résultats par compartiment.
2. Décharge aux administrateurs par compartiment et au
commissaire-réviseur pour l’exercice de leur mandat jusqu’au
31 mars 2001.

Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000.
3. Affectation du résultat.
4. Réélection de Nadine Van Achter pour un nouveau mandat.
5. Décharge à accorder aux administrateurs et commissairesréviseurs.
Afin de pouvoir assister à l’assemblée, les actionnaires sont priés de
se conformer aux statuts.
(17660)
Le conseil d’administration.
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« Wonima », naamloze vennootschap,
Heinakker 7, 9032 Wondelgem
H.R. Gent 85632
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op vrijdag 15 juni 2001, te 14 uur. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 2000. 3. Ontlasting aan bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. Zich schikken naar de statuten.
(17661)
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Dagorde van de buitengewone algemene vergadering : 1. Afschaffing
van de nominale waarde van de aandelen. 2. Kapitaalverhoging.
3. Omzetting van het kapitaal in euro. 4. Vaststelling van nieuwe
statuten conform de genomen beslissingen en het wetboek van
vennootschapen. 5. Benoemingen. 6. Machten om de beslissingen uit te
voeren.
Om deze vergadering bij te wonen of om er zich te laten vertegenwoordigen moeten de aandeelhouders zich schikken naar de voorschriften van de statuten.
(17664)

Devos Christian, naamloze vennootschap,
Industriezone 17, 9770 Kruishoutem
Bedika, naamloze vennootschap,
Oudestraat 10, 2630 Aartselaar
H.R. Antwerpen 234757 − BTW 424.028.471
De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd op de buitengewone
algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 8 juni 2001,
om 11 uur, ter studie van notaris Olivia Wellekens, te 2000 Antwerpen,
Bollendusstraat 1, met het oog op de behandeling van volgende
agenda : 1. Een verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de
vennootschap met één miljoen tweehonderdeenenvijftigduizend en
vierenzeventig Belgische frank (BEF 1 251 074) tot twee miljoen
vijfhonderdeneenduizend vierenzeventig Belgische frank (BEF
2 501 074); door incorporatie van de beschikbare reserves zonder
uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.
3. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de besluiten te nemen onder punten 1 en 2.
4. Coördinatie van de statuten met aanpassing aan het nieuw
wetboek van vennootschappen.
5. Opdracht aan de raad van bestuur tot uitvoering van bovenstaande besluiten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te voegen naar de statutaire bepalingen inzake buitengewone algemene vergaderingen.
(17662)

BRQ-Telecom, naamloze vennootschap,
Dreefstraat 2, 9250 Sint-Lievens-Houtem
H.R. Dendermonde 56782
De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op zaterdag 16 juni 2001, om 14 uur. — Dagorde :
Verslag
van
bestuurders.
Goedkeuring
jaarrekening
31 december 2000. Aanwending van het resultaat. Ontlasting aan de
bestuurders. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
neerlegging der aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(17663)

« Invedel », naamloze vennootschap,
Filips de Goedelaan 9, bus 1, 8000 Brugge
H.R. Brugge 90799
De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen
aan (1) een gewone algemene vergadering, die zal plaatshebben te
8000 Brugge, Lauwerstraat 27, in het kantoor van notaris Henry Van
Caillie, op vrijdag 8 juni 2001, om 18 uur; en (2) een buitengewone
algemene vergadering die zal gehouden worden op zelfde dag en
plaats om 18 u. 30 m.
Dagorde van de gewone algemene vergadering : 1. Verslag van de
raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2000.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia.

H.R. Oudenaarde 27555 − BTW 424.091.126
Jaarvergadering op 9 juni 2001, om 11 uur, ten maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 2000. 2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(17665)

Handelsmaatschappij Eugène Huyghebaert, naamloze vennootschap,
te 2800 Mechelen, Molenweide 4
H.R. Mechelen 42693 − BTW 400.847.055
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die op 8 juni 2001, om 15 uur, zal gehouden worden
op de zetel van de vennootschap, en die zal beraadslagen over de
volgende agenda : 1. Afschaffing preferente aandelen; omstandig
verslag raad van bestuur; omzetting van het kapitaal in euro hetzij
304 958,61 euro; kapitaalverhoging door incorporatie van reserves
zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het kapitaal te brengen op
305 000 euro; wijziging statutaire bepalingen in verband met de winst
en winstverdeling. 2. Invoering statutaire bepalingen in verband met
inkoop van eigen aandelen. 3. Wijziging statutaire bepalingen in
verband met het bestuur van de vennootschap. 4. Wijziging statutaire
bepalingen in verband met de vergadering van de raad van bestuur.
5. Wijziging statutaire bepalingen in verband met de externe vertegenwoordiging van de vennootschap. 6. Wijziging statutaire bepalingen in
verband met het toezicht van de vennootschap. 7. Afschaffing statutaire
bepalingen in verband met de waarborgstelling voor goede uitvoering
van mandaat als bestuurder en commissaris. 8. Wijziging statutaire
bepalingen in verband met toelating tot de algemene vergadering.
9. Afschaffing statutaire bepalingen omtrent de deelname van bestuurders en commissarissen om deel te nemen aan vergaderingen. 10. Wijziging statutaire bepalingen in verband met de vertegenwoordiging op
algemene vergaderingen. 11. Wijziging boekjaar, in een boekjaar dat
jaarlijks begint op één februari en eindigt op eenendertig januari van
het volgende jaarverkorting van het lopende boekjaar tot eenendertig
januari tweeduizend en twee. 12. Wijziging datum van de jaarvergadering. 13. Aanpassing statuten ingevolge voormelde agendapunten en
aan het Wetboek van vennootschappen. 14. Beslissing betreffende
neerleggen van klacht voor wanbeheer tegen de bestuurders die geen
kwijting kregen op de algemene vergadering van 5 september 2000. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkomstig de
statutaire bepalingen.
(17666)

S.B. Tielt, naamloze vennootschap,
te 8700 Tielt, Meulebeeksesteenweg 2E
H.R. Brugge 64617 − BTW 430.454.128
De aandeelhouders worden uitgenodigd aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering welke zal doorgaan op het
kantoor van notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem
Bissegemstraat 79, op 8 juni 2001, om 11 u. 30 m. welke bijeenkomt met
navolgende agenda :
1. Voorstel om het kapitaal uit te drukken in euro; vaststelling dat
het kapitaal van de vennootschap 743 680,57 euro bedraagt.
2. Voorstel tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen;
aanpassing van artikel 8 van de statuten.

18010

MONITEUR BELGE — 30.05.2001 — BELGISCH STAATSBLAD

3. Kapitaalverhoging met 6 319,43 euro om het kapitaal te brengen
van 743 680,57 euro op 750 000 euro door incorporatie van een deel van
de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met
verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel. Aanpassing van
artikel 5 van de statuten.
4. Aanpassing van artikel 2 van de statuten aangaande de zetelverplaatsing bij besluit door de raad van bestuur.
5. Schrapping van artikel 5bis en de laatste alinea van artikel 6 van
de statuten aangaande de machtiging van de raad van bestuur tot
kapitaalverhoging bij toegestaan kapitaal.
6. Aanpassing van de artikelen 6 en 31 van de statuten ingevolge de
nieuwe codificatie van de vennootschappenwet.
7. Aanpassing van artikel 13 van de statuten aangaande de besluitvorming in de raad van bestuur.

a) de minimumprijs van de vork bepaald voor de machtiging tot
inkoop van eigen aandelen. Te weten tien (10) euro, ofwel
b) wanneer de vervreemding geschiedt in het kader van de
aandelenoptieplannen de dato november negentienhonderd negenennegentig en de dato december tweeduizend de uitoefenprijs van de
opties. In het laatste geval is de raad van bestuur gemachtigd om de
aandelen, met toestemming van de begunstigden van de
aandelenoptieplannen, buiten beurs te vervreemden.
De aandeelhouders die aan de vergadering wensen deel te nemen
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten
(artikel 25) en hun aandelen ten minste 5 volle werkdagen vóór de
vermelde datum neer te leggen op de zetel van de vennootschap of bij
een bank in België, die deze neerlegging binnen dezelfde termijn
attesteert aan de vennootschap.
(17669)

De raad van bestuur.

8. aanpassing van artikel 20 en 25 van de statuten bij toepassing van
artikel 647 van het Wetboek van vennootschappen.
9. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de eerste zaterdag van
de maand maart om 16 uur; aanpassing van artikel 21 van de statuten.

Société mutuelle des Administrations publiques,
Caisse commune d’assurance contre les accidents du travail

10. Aanpassing van artikel 23 van de statuten aangaande de uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering.

Siège social : rue des Croisiers 24, 4000 Liège

11. Verlenging van het lopend boekjaar naar 30 september 2001;
aanpassing van artikel 29 van de statuten.

Assemblée générale ordinaire le lundi 25 juin 2001, à 11 heures,
« Brussels Expo » (Heysel), place de Belgique, 1020 Bruxelles.

12. Aanpassing van de statuten aan de actuele terminologie van het
Wetboek van vennootschappen.

Ordre du jour :

13. Machtiging van de werkende notaris tot het opmaken van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
De aandeelhouders zijn telkens gehouden tot naleving van artikel 22
van de statuten aangaande de neerlegging van de effecten.
(17667)
Sfinx Enterprise, naamloze vennootschap,
Tiensesteenweg 263, 3010 Kessel-Lo
H.R. Leuven 74703 − BTW 430.794.222
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 13 juni 2001, om 20 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1999. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Ontlasting van de bestuurders. 5. Allerlei.
(17668)
Deceuninck, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 374, 8800 Roeselare

1. Rapport du conseil d’administration relatif à l’exercice 2000.
2. Approbation du compte de résultats et du bilan, arrêtés au
31 décembre 2000.
3. Affectation de l’excédent de recettes. Ristournes de cotisations.
4. Décharge à donner aux administrateurs pour leur mandat.
5. Décharge à donner au collège des commissaires-réviseurs pour
leur mission.
6. Désignations statutaires.
(17670)

Le conseil d’administration.

Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen,
Gemeenschappelijke verzekeringskas tegen arbeidsongevallen
Hoofdzetel : rue des Croisiers 24, 4000 Luik
Gewone algemene vergadering van maandag 25 juni 2001, om 11 uur,
« Brussels Expo » (Heizel) Belgiëplein, 1020 Brussel.
Dagorde :

H.R. Kortrijk 23108 — BTW 405.548.486

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2000.
Aangezien een eerste vergadering bijeengeroepen voor 8 mei 2001
niet geldig kon besluiten bij gebrek aan het wettelijk quorum, worden
de aandeelhouders verzocht een tweede bijzondere algemene vergadering bij te wonen die zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht
het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde aandelen en die zal
gehouden worden in Hooglede (Gits), Bruggesteenweg 164, op vrijdag
8 juni, om 11 uur, met volgende agenda :
1. Besluit tot inkoop van eigen aandelen.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering machtigt de raad van
bestuur om, krachtens artikel 620 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen, aandelen te verwerven door aankoop of door ruil
ten belope van het maximum toegelaten aantal aandelen en voor een
prijs tussen 10 en 30 euro per aandeel. Deze machtiging geldt voor een
periode van 18 maanden vanaf datum van onderhavige vergadering en
kan overeenkomstig artikel 620 en volgende van het Wetboek van
vennootschappen worden hernieuwd.
2. Besluit tot vervreemding van de door inkoop verworven eigen
aandelen van de vennootschap.
Voorstel van besluit : De algemene vergadering machtigt de raad van
bestuur om, zonder tijdsbeperking, de aldus ingekochte aandelen te
vervreemden, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een
persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, tegen ofwel :

2. Goedkeuring van de resultatenrekening en van de balans, afgesloten op 31 december 2000.
3. Bestemming van het overschot van ontvangstoverschotten.
Bijdrageteruggaven.
4. Decharge aan de bestuurders voor hun mandaat.
5. Decharge aan het college van commissarissen-revisoren voor hun
opdracht.
6. Statutaire benoemingen.
(17670)

De raad van bestuur.
Avis rectificatifs
Carrare, société anonyme,
avenue Fleming 32, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 76170 − T.V.A. 452.290.610

Au Moniteur belge n° 129 du 4 mai 2001, page 14633, dans l’avis
n° 11692, il y a lieu de lire : « Assemblée générale extraordinaire le
21 mai 2001, », au lieu de : « Assemblée générale extraordinaire le
21 mars 2001, ».
(17671)
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Optique Collard, société anonyme,
place Verte 20, 5650 Fraire

Electro Hainaut, société anonyme,
Grand-Route de Jemappes 212, 7000 Mons

R.C. Dinant 37420 — T.V.A. 437.552.845

R.C. Mons 79414 − T.V.A. 401.170.620

Convocation d’assemblée générale ordinaire
Au Moniteur belge n° 129 du 4 mai 2001, page 14633, dans l’avis
n° 11694, il y a lieu de lire : « Electro Hainaut, société anonyme, », au
lieu de : « Electro Haunaut, société anonyme, ».
(17672)

MM. les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui
se tiendra le vendredi 1er juin prochain à 17 heures, au siège social, avec
l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

Etablissements Gottesman & Heiber, société anonyme,
à 1040 Bruxelles
R.C. Bruxelles 301883 − T.V.A. 403.361.929

2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Nomination d’un nouvel administrateur (M. Alain Collard sera
proposé).
5. Divers.

Au Moniteur belge n° 131 du 5 mai 2001, page 14899, dans l’avis
n° 12077, il y a lieu de lire : « Etablissements Gottesman & Heiber,
société anonyme, », au lieu de : « Gottesman & Heiber, société
anonyme, ».
(17673)

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de
déposer leurs actions au porteur au siège social, au plus tard le
25 mai 2001, et ce en vertu de l’article 12 des statuts.
(17780)
Le conseil d’administration.
Cochim, société anonyme,
place Verte 20, 5650 Fraire

Renyf, société anonyme,
Vieux Chemin de Wavre 14, 1380 Lasne

R.C. Dinant 246 — T.V.A. 464.661.078

R.C. Nivelles 54772 − T.V.A. 428.873.424

Au Moniteur belge n° 132 du 8 mai 2001, page 15058, dans l’avis
n° 12172, il faut ajouter entre : « 4. Décharge. . . et 6. Augmentation. . . »,
le point 5 : « 5. Approbation des rémunérations allouées aux administrateurs. ».
(17674)

Convocation d’assemblée générale ordinaire
MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le vendredi 1er juin prochain à 18 heures, au
siège social, avec l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels cloturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.

Valiente Invest, société anonyme,
place Verdi 3, bte 3, à Anderlecht (1070 Bruxelles)

4. Démission de M. André Koenigsfeld en sa qualité d’administrateur.

R.C. Bruxelles 485589

5. Nomination de deux nouveaux administrateurs (M. Alain Collard
et Mme Emilie Eloy seront proposés).
6. Divers..

Au Moniteur belge n° 133 du 9 mai 2001, page 15228, dans l’avis
n° 12663, il y a lieu de lire : « Valiente Invest, société anonyme, », au
lieu de : « Vallente Invest, société anonyme, ».
(17675)

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de
déposer leurs actions au porteur au siège social, au plus tard le
25 mai 2001, et ce en vertu de l’article 12 des statuts.
(17781)
Le conseil d’administration.

Iris Diffusion, société anonyme,
Grand-Rue 143, 6000 Charleroi

Alain Collard, société anonyme,
rue Léopold Roger 13, 5660 Mariembourg

R.C. Charleroi 186570 — T.V.A. 456.924.933

R.C. Dinant 40932 — T.V.A. 449.116.235

Convocation d’assemblée générale ordinaire

Convocation d’assemblée générale ordinaire

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le vendredi 1er juin prochain à 16 heures, au
siège social, avec l’ordre du jour suivant :

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le vendredi 1er juin prochain à 19 heures, au
siège social, avec l’ordre du jour suivant :

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Nomination d’un nouvel administrateur (M. Alain Collard sera
proposé).
5. Divers.

2. Approbation des comptes annuels cloturés au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Démission de M. André Koenigsfeld en sa qualité d’administrateur.
5. Nomination de deux nouveaux administrateurs (M. Alain Collard
et Mme Emilie Eloy seront proposés).
6. Divers..

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de
déposer leurs actions au porteur au siège social, au plus tard le
25 mai 2001, et ce en vertu de l’article 12 des statuts.
(17779)

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

Le conseil d’administration.

Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de
déposer leurs actions au porteur au siège social, au plus tard le
25 mai 2001, et ce en vertu de l’article 12 des statuts.
(17782)
Le conseil d’administration.
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Avis rectificatif

Stockelec-Electro Cash,
en abrégé : « Stockelec » ou « Electro-Cash », société anonyme,
boulevard de l’Humanité 116/1, à 1070 Bruxelles

’t Binnenhuys, naamloze vennootschap,
Rosier 21-23, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 162884 — BTW 404.622.830

R.C. Bruxelles 366045 — T.V.A. 408.394.348
Au Moniteur belge n° 136 du 12 mai 2001, page 15696, dans l’avis
n° 13368, il y a lieu de lire : « Assemblée générale ordinaire le lundi
21 mai 2001, », au lieu de : « Assemblée générale ordinaire le lundi
29 mai 2001, ».
(17783)
De Poorterij, naamloze vennootschap,
Houtmarkt 9, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 138514 − BTW 458.020.043
Buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 8 juni 2001, om 10 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. Ontslag van bestuurder Mahieu, Sabine.
5. Benoeming nieuwe bestuurder.
6. Kwijting van de bestuurders.
7. Allerlei.
Om tot de vergadering te worden togelaten worden de aandeelhouders verzocht artikel 30 van de statuten (vijf dagen vooraf deponeren
tegen getuigschrift van aandelen op de maatschappelijke zetel) in acht
te nemen.
(17787)

De aandeelhouders worden verzocht de Algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op woensdag 13/06/2001 te 18.00 uur op de
maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Bespreking verslag van de
raad van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring Jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Verlenen van kwijting aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Omvorming
kapitaal in euro. 7. Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(73921)

’t Schaek, naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 62, 8840 Staden (Westrozebeke)
H.R. Ieper 27388
De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal doorgaan op 14/06/2001 om 17 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Artikel 60 HVW. 2. Voorlezing van de
verslagen van de raad van bestuur en de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000, bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 5. Benoemingen zo nodig. 6. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering zich schikken naar de statuten.
(73922)

A. Maes en zoon, naamloze vennootschap,
Bruggestraat 253, 8770 lngelmunster
H.R. Kortrijk 109274 — BTW 428.101.283

« Royer », naamloze vennootschap,
Stationstraat 309-312, Dilbeek

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
11/06/2001 om 10 uur ten maatschappelijke zetel.

H.R. Brussel 522009 − BTW 438.014.188

AGENDA :

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse vergadering
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te
1700 Dilbeek, Stationstraat 309, op vrijdag 8 juni 2001, om 20 uur.
Agenda :
1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 2000.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van de winst.
4. Decharge aan de bestuurders.
5. Vooruitzichten en budget 2001.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(17788)
Immo Roan, naamloze vennootschap,
Stationstraat 309-312, 1700 Dilbeek
H.R. Brussel 522008
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse vergadering
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te
1700 Dilbeek, Stationstraat 309, op vrijdag 8 juni 2001, om 19 uur.
Agenda :
1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 2000.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van de winst.
4. Decharge aan de bestuurders.
5. Vooruitzichten en budget 2001.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(17789)

1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000, inclusief de toewijzing
van het resultaat. 2. Goedkeuring der bezoldigingen aan bestuurders.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Varia.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften terzake.
(73923)
De raad van bestuur.

Aannemingen Penninck, naamloze vennootschap,
Molenstraat 177, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 85378 — BTW 411.887.734
Jaarvergadering op de zetel op 09/06/2001 te 17 uur. — AGENDA :
1.Verslag van bestuurders. 2.Goedkeuring der jaarrekeningen.
3.Aanwending van het resultaat. 4.Kwijting aan bestuurders. 5. Rondvraag.
(73924)

Aaqua, naamloze vennootschap,
Kievitlaan 6, 2820 Bonheiden
H.R. Mechelen 84546 — BTW 464.834.391
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 om 14 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.
(73925)
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Acuver, naamloze vennootschap,
Canadezenstraat 29, 8380 Lissewege

Ampagro, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 170, 8740 Pittem (Egem)

H.R. Brugge 73052 — BTW 443.012.460

H.R. Brugge 75983 — BTW 444.938.901

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op 08/06/2001 om 9 uur op het kantoor van
notaris Goeminne, te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, om over de volgende
agenda te beraadslagen : 1) Verhoging van het kapitaal met
1.251.074,-BEF om het te brengen van 1.250.000,-BEF naar
2.501.074,-BEF, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder
creatie van nieuwe aandelen. 2) Omzetting van het kapitaal van de
vennootschap van Belgische frank naar euro (62.000 EUR). 3) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en vervanging door de
fractiewaarde. 4) Vervanging van de eerste alinea van Artikel 5 van de
statuten door volgende tekst : ″Het geplaatste kapitaal bedraagt
tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) vertegenwoordigd door
duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die elk één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250) van het
kapitaal vertegenwoordigen.″. 5) Actualisatie van de statuten - aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.
(73926)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaatsvinden op
09/06/2001 om 11 uur. — AGENDA : 1. Bespreking jaarrekening
31/12/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag en benoeming. 5. Bezoldigingen. 6. Rondvraag. Zich
houden naar de statutaire beschikkingen.
(73931)

A.D.T., naamloze vennootschap,
Kabienstraat 8, 2280 Grobbendonk

Ampatro, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 178, 8740 Pittem (Egem)
H.R. Brugge 66145 — NN 431.862.113
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die op de zetel van de vennootschap zal plaats vinden op
09/06/2001 om 10 uur. — AGENDA : 1. Bespreking jaarrekening
31/12/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag en benoeming. 5. Bezoldigingen. 6. Rondvraag. Zich
houden naar de statutaire beschikkingen.
(73932)

H.R. Turnhout 63464 — BTW 438.581.738
De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarlijkse algemene
vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om 17 uur.
AGENDA :

Ancora, naamloze vennootschap,
Ganzestraat 13, 8480 Ichtegem
H.R. Oostende 47719 — BTW 444.959.982

1. Verslagen van bestuurders en commissaris. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders
en commissaris. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de statuten.
(73927)

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 18 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen.
5. Diverse.
(73933)
De raad van bestuur.

Aldiro, naamloze vennootschap,
Romeinse Steenweg 788, bus 5, 1780 Wemmel

Andimmo, société anonyme,
avenue Louis Lepoutre 49, 1050 Bruxelles-5

H.R. Brussel 604473 — BTW 457.222.564

R.C. Bruxelles 485305 — NN 429.393.660

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 11/06/2001 om
11 uur. — DAGORDE : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten.
(73928)

Les actionnaires sont inviter à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra au siège social le 08/06/2001 à 14.00 heures. — Ordre du jour :
1. Approbation du rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Nomination et démission
statutaires. 4. Décharge aux mandataires. 5. Divers.
(73934)

Alka-Gas, naamloze vennootschap,
Hendrikstraat 98, 3570 Alken

Apotheek Albert I, naamloze vennootschap,
Leopold II-laan 256, 8670 Oostduinkerke

H.R. Tongeren 60915 — BTW 429.137.304

H.R. Veurne 34812 — BTW 446.296.109

Jaarvergadering op zaterdag 09/06/2001 te 14 uur ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten.
(73929)
Alpafina, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 70, 2160 Wommelgem
H.R. Antwerpen 263881 — NN 434.297.407

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
08/06/2001 om 17.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Ontslag en benoeming van bestuurders. 4. Bezoldigingen.
(73935)
De raad van bestuur.

Apotheek Anthonis, naamloze vennootschap,
Boomstraat 8, 2880 Bornem
H.R. Mechelen 71225 — BTW 445.441.123

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 om
16 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.
(73930)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(73936)
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Demyttenaere Apotheek, naamloze vennootschap,

Arcahemo, naamloze vennootschap,

Roeselarestraat 7, 8890 Moorslede

Hengelhoefstraat 197, 3600 Genk

H.R. Ieper 31494 — BTW 433.489.238

H.R. Tongeren 48959

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 14/06/2001 te 16 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.
(73937)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 17 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(73941)

Arnel, naamloze vennootschap,
Aqua Breen, naamloze vennootschap,

Stationsstraat 135, 1770 Liedekerke

Michel Gillemanstraat 7, 9060 Zelzate
H.R. Gent 158655 — BTW 441.133.630

H.R. Brussel 511699 — BTW 435.371.632

jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.30 uur, 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
resultaat. 4. Kwijting ter verlenen aan de bestuurders. 5. Benoeming
extern accountant. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten. Neerlegging van een
inschrijvingsattest ten maatschappelijke zetel, uiterlijk vijf volle dagen
voor de datum van de vergadering.
(73938)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering welke zal gehouden worden op dinsdag 12/06/2001 te
14 uur op de maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de
raad van bestuur; 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000; 3. Bestemming van het resultaat; 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Kapitaalsverhoging en omvorming kapitaal in euro. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(73942)

″Arantis″, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Bernheimlaan 43, 9050 Gent (Gentbrugge)

Assoprint, société anonyme,

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Gent, nr. 160

R.C. Verviers 71776 — T.V.A. 447.761.403

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op DONDERDAG
07/06/2001 om 9.30 uur ter studie van notaris Rudy VANDERMANDER, te Evergem, Ertvelde, Hospitaalstraat 50. — AGENDA :
1. Kapitaalverhoging met 203.940,- BEF om het te verhogen van
24.000.000,- BEF tot 24.203.940,- BEF door incorporatie van beschikbare
reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het
kapitaal in euro. 3. Aanpassing van artikel 5 der statuten. 4. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake vennootschappen en aan de codificatie van het Wetboek van vennootschappen.
5. Machtiging verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal te
verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van
maximum 1.000.000,- euro door alle inbrengen, zelfs in natura, en/of
door incorporatie van reserves, met beperking of opheffing voorkeurrecht. 6. - Machtiging aan de raad van bestuur om de beslissingen ten
uitvoer te brengen. - Machtiging aan Demeulemeerster Norbert,
wonende te Nederland (Axel), Varempéstraat 2, om de nodige formaliteiten te vervullen bij diverse administraties met betrekking tot de
statutenwijziging. De aandeelhouders worden verzocht zich te richten
naar de bepalingen van de statuten voor wat betreft de toelating tot de
buitengewone algemene vergadering. Een verslag van de raad van
bestuur nopens het toegestaan kapitaal ligt ter inzage van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel.
(73939)
De raad van bestuur.

Fawetay 21B, 4845 Jalhay

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 08/06/2001 à 18.00 H., au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Conversion du
capital en euro et arrondi. 7. Divers. Se conformer aux statuts. (73943)

Astrid Immo, naamloze vennootschap,
Amerikalei 104a, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 201686

Gewone algemene vergadering op dinsdag 12/06/2001 te 17 uur op
de maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring en bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Diversen. De aandelen dienen
gedeponeerd te worden minstens vijf dagen vóór de vergadering op de
maatschappelijke zetel.
(73944)

Astrio’s, naamloze vennootschap,
Bleyveldstraat 17, 3320 Hoegaarden

Arbowar, naamloze vennootschap,
Driesstraat 80, 8790 Waregem

H.R. Leuven 62049 — BTW 424.397.764

H.R. Kortrijk 79801 — BTW 405.387.150

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10.00 u in de zetel. — Agenda :
1. Verslagen raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000 en aanwending resultaat. Kwijting bestuurders. Bezoldigingen bestuurders. Omvorming kapitaal in euro. Aandelen te deponeren in de zetel van de vennootschap.
(73940)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 09/06/2001 te 15 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.Desgevallend benoeming bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(73945)
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Atracon, naamloze vennootschap,

Autosalon 48, naamloze vennootschap,

Bautershoven 71B, 3800 Sint-Truiden

Plantin en Moretuslei 331, 2140 Borgerhout

H.R. Hasselt 102180 — BTW 466.503.781

H.R. Antwerpen 145913 — BTW 403.992.033

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 08/06/2001 zal gehouden
worden ten maatschappelijke zetel te 19 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda :

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 10/06/2001 te 19 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(73951)

1. Verslag raad van bestuur 2. Jaarrekening 31/12/2000 - Bestemming
resultaat 3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders 4. Omzetting
van het kapitaal in euro 5. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro
omgezette kapitaal af te ronden op het hogere duizendtal 6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.
(73946)

B.G. Pipe, naamloze vennootschap,
Kontichsesteenweg 53, 2630 Aartselaar
H.R. Antwerpen 286480 — BTW 445.649.672

Attila, naamloze vennootschap,
Burg. Vercruysselaan 24, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 129478

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 08/06/2001 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Melding toepassing artikel 523 Wetboek van
Vennootschappen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemingen. 7. Omvorming kapitaal in euro. Zich richten naar
de statuten.
(73947)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 14/06/2001 om 14 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 schikken naar de bepalingen van de statuten.
(73952)

Baevimmo, naamloze vennootschap,
Groenedreef 10, 9830 Sint-Martens-Latem
H.R. Gent 154155

Auto Park Diesel, naamloze vennootschap,
Schatting 13, 8210 Zedelgem
H.R. Brugge 518219 — BTW 437.239.574

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 14 uur ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 3. Kwijting bestuurders; 4. Herbenoemingen.
5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten.
(73948)

De dames en heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse
algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, op zaterdag 09/06/2001 te 11 uur. —
DAGORDE : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000 inclusief bestemming van het
resultaat. 3. Décharge aan de bestuurders. 4. (Her)benoeming bestuurders. 5. Beslissing tot omvorming van het kapitaal in euro per
31/12/2001. 6. Varia. Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de
statuten.
(73953)

Autogas, naamloze vennootschap,

Bafer, société anonyme,

Plantin & Moretuslei 331, bus 11, 2140 Antwerpen (Borgerhout)

boulevard des Canadiens 118, 7711 Dottignies

H.R. Antwerpen 145395 — BTW 404.930.755

R.C. Tournai 85160 — T.V.A. 444.796.666

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 11/06/2001 te 15 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Art. 633
W.VENN. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(73949)

Les associés sont invités à l’Assemblée Générale ordinaire qui aura
lieu le 08/06/2001 à 11.00 heures au siège de la société. — 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 membres du conseil d’administration.
6. Nominations statutaires. 6. Adaptation du capital à l’euro. 7. Divers.
(73954)

Autorova, naamloze vennootschap,

Bakkerij Peeters, naamloze vennootschap,

Vandendriesschestraat 6, 9620 Zottegem

Halveweg 88, 3520 Zonhoven

H.R. Oudenaarde 39250 — BTW 452.689.201

H.R. Hasselt 81089 — BTW 446.917.503

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08/06/2001 om 20.00 u., op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(73950)

Uitnodiging tot de jaarvergadering van woensdag 13/06/2001 te
19 uur op de maatschappelijke zetel te Zonhoven. — DAGORDE :
1. Goedkeuring jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening 13/06/2001.
3 Aanwending resultaten. 4. Kwijting bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(73955)
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Bateja, naamloze vennootschap,
Cingel 12, 2350 Vosselaar
H.R. Turnhout 79590

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering welke zal gehouden worden op
09/06/2001 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel, met volgende
agenda : 1. Lezing van het jaarverslag. 2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting van de bestuurders. 5. Bezoldigingen. 6. Allerlei.
(73956)

Becassine, société anonyme,

Belcofeed, naamloze vennootschap,
Fortsesteenweg 30, 2860 Sint-Katelijne-Waver
H.R. Mechelen 65290
Gewone algemene vergadering op 11/06/2001 te 17 uur. —
AGENDA : 1. Bespreking van artikel 523 en 633 W. Venn. 2. Verslag
van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Goedkeuring
bestemming resultaat. 5. Kwijting mandatarissen. 6. Ontslag en benoeming mandatarissen. 7. Allerlei.
(73961)

Belcopet, naamloze vennootschap,
Monnikenwerve 127, 8000 Brugge
H.R. Brugge 58160 — BTW 424.227.520

rue d’Acoz 6, 6120 Nalinnes
R.C. Charleroi 172638 — T.V.A. 446.171.591

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 08/06/2001 à 14 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’administration. 2. Examen et approbation du bilan et du compte de résultats
arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Converion du capital social en euro.
6. Divers.
(73957)

Beco, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering te willen bijwonen op 12/06/2001, 18.30 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. verslag van de raad van bestuur ingevolge
art. 523. 2. verslag van de raad van bestuur. 3. goedkeuring van de jaarrekening en de resultaatsbestemming. 4. kwijting aan de bestuurders.
5. aanwending van het resultaat. 6. rondvraag. De aandeelhouders
worden tevens verzocht de buitengewone algemene vergadering te
willen bijwonen op 12/06/2001, om 15 uur, ten kantore van notaris Van
Caillie, Lauwerstraat 27 te Brugge. — Dagorde : 1. kapitaalsverhoging.
2. omzetting kapitaal naar euro. 3. statutenwijziging. 4. herbenoeming
bestuurders. Om toegelaten te worden tot de jaarlijkse algemene
vergadering en de buitengewone algemene vergadering zich schikken
naar de statuten.
(73962)

Sint-Amandswijk 75, 8581 Kerkhove (Avelgem)
H.R. Kortrijk 133078 — BTW 452.80.55

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 09/06/2001 te 14 uur. —
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. allerlei. Zich richten naar de statuten.
(73958)

Begego, naamloze vennootschap,
Lambermontplaats 18, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 278226 — NN 441.297.243

Oproep tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders op vrijdag 08/06/2001 om 15.00 uur op het
kantoor van notaris Dirk Verbert te Antwerpen, Van Eycklei 20. —
AGENDA : 1. Kapitaalverhoging ten belope van 1.251.074 F, om het te
brengen van 1.250.000 F op 2.501.074 F door incorporatie van beschikbare reserves in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Statutenwijzigng ingevolge de
inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen op
zes februari tweeduizend en één. 4. Wijziging van de tekst der statuten,
om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
5. Machtiging aan de raad van bestuur tot coördinatie van de statuten.
Om deel te nemen zich schikken naar de statuten.
(73959)

Berco-Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Zamanstraat 51, 9100 Sint-Niklaas
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Sint-Niklaas, nr. 18
BTW 421.680.972

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/2000. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Omvorming kapitaal in euro (artikel 47). Zich schikken naar
de statuten.
(73963)

Bermintrans, naamloze vennootschap,
Groenenhoekstraat 21/4, 2600 Berchem (Antwerpen)
H.R. Antwerpen 315078 — BTW 456.958.585
Jaarvergadering op 12/06/2001 om 18u op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening + bestemming
resultaat. 3. Verslag art. 633-634, besluitvorming aangaande voortzetting vennootschap. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Varia.
(73964)

Beheermij. Dilien, naamloze vennootschap,

« Bertima », naamloze vennootschap,
Ninoofsesteenweg 570A, 1070 Anderlecht

Centrum Zuid 3219, 3530 Houthalen-Helchteren

H.R. Brussel 464221 — BTW 425.906.214

H.R. Hasselt 72226 — BTW 436.329.853

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 16 uur, ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA :1. Verslag raad van bestuur.2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goedkeuring van de
bezoldigingen. 7. Diversen.
(73960)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
09/06/2001 te 10 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(73965)
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Betimmo, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 117, 3800 Sint-Truiden

Bodal Oil, naamloze vennootschap,
Pleinstraat 19, 3570 Alken

H.R. Hasselt 55400 — BTW 420.435.414

H.R. Tongeren 75976 — BTW 452.930.909

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden, ten maatschappelijke zetel, Hasseltsesteenweg 117, te Sint-Truiden, op
08/06/2001 om 11 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslag en benoeming
bestuurder. 5. Kapitaalsverhoging met maximaal 1000 euro door incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
6. Omzetting kapitaal in euro. 7. Aanpassing en coördinatie van de
statuten. 8. Varia.
(73966)

Buitengewone algemene vergadering op 08/06/2001 om 18 uur ter
kantore van notaris Wilsens te Wellen. — Dagorde : 1. Kapitaalsverhoging van 1.201.073 fr. door incorporatie van beschikbare reserves.
2. Omzetting kapitaal in euro. 3. Wijziging van artikel 5 van de statuten.
4. Aanp statuten vennootschappenwet. 5. Hernoeming bestuurders.
6. Opstelling gecoördineerde statuten. 7. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(73971)

Bevast, naamloze vennootschap,
Grote Ganzeplas 30, 9880 Aalter

H.R. Tongeren 61185 — BTW 429.737.318

H.R. Gent 155663
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08/06/2001 om 18 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Lezing van het jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Resultaatbestemming. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Diversen.
(73967)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op 11/06/2001 ten kantore van notaris Remi Fagard
te Genk om 9.45 H. — Dagorde : 1. Kapitaalverhoging met
1.001.074 BEF door incorporatie van reserves om het kapitaal te
brengen op 2.501.074 BEF. 2. Omzetting van het kapitaal in euro
(62.000 euro) 3. Aanpassing van de statuten aan het huidig
vennootschapsrecht, codificatie van de statuten. 4. Opdracht tot coördinatie van de statuten en aanpassing aan genomen besluiten. (73972)

Bevim, naamloze vennootschap,
Leopold II-laan 7, 9200 Dendermonde

Bonneurop, naamloze vennootschap,
Dendermondsesteenweg 101, 9100 Sint-Niklaas

Bofima, naamloze vennootschap,
Congostraat 23, 3600 Genk

H.R. Sint-Niklaas 28551 — BTW 412.023.435
De algemene vergadering heeft plaats ten kantore van notaris Verstraeten Wim, Kerkstraat 78 te 9120 Vrasene op 08/06/2001 te
9.00 uur. — Dagorde : 1. Verhoging van het kapitaal met 1.251.074 Bef
om het te brengen van 1.250.000 Bef op 2.501.074 Bef zonder creatie van
nieuwe aandelen en door incorporatie van beschikbare reserves.
2. Omzetting van het kapitaal van Belgische frank in euro zodat het
kapitaal van 2.501.074 Bef wordt omgezet in 62.000 euro. 3. Wijziging,
aanpassing en coördineren van de overige artikels van de statuten.
4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen. 5. Verslag
van de raad van bestuur. 6. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 7. Bestemming van het resultaat. 8. Kwijting
aan de bestuurders. 9. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
10. Varia. Inzake deponering der aandelen zich schikken naar de
statuten.
(73968)

Bixerco, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 174, 3800 Sint-Truiden

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Omvorming kapitaal in
euro. (art. 47). Zich richten naar de statuten.
(73973)
Boomse Glashandel, naamloze vennootschap,
Brandstraat 12-14, 2850 Boom
H.R. Antwerpen 286092 — NN 445.335.710
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 19 uur ten
maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur. 2. Behandeling van de Jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de Jaarrekening per 31/12/2000. 4. Kwijting aan de
Bestuurders. 5. Diversen.
(73974)

H.R. Hasselt 68907 — BTW 432.233.186
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 08/06/2001 te 10 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 aan bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Varia.
8. Rondvraag. Om aan de vergadering deel te nemen worden de
aandeelhouders verzocht zich te gedragen voereenkomstig de wet en
de statuten.
(73969)

Blova Invest, naamloze vennootschap,
Dorpsplein 38, 3470 Kortenaken

Boons Bouwstaal, naamloze vennootschap,
Matenstraat 179, 2845 Niel
H.R. Antwerpen 331318 — BTW 464.236.951
Jaarvergadering op 12/06/2001 te 18 uur ten zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Verslag commissaris-revisor. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Aanwending resultaten.
5. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. 6. Eventuele benoemingen en ontslagnemingen. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten.
(73975)
Bouwbedrijf De Keersmaecker, naamloze vennootschap,
Brug Noord 2, 9880 Aalter
H.R. Gent 146752 — BTW 430.631.203

Jaarvergadering op vrijdag 08/06/2001 te 18 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Ontslagen en
benoemingen. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten. (73970)

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 12.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(73976)
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Bouwbedrijf De Smedt, naamloze vennootschap,

Bruyninckx - Wed. Houtmeyers, naamloze vennootschap,

Puursstraat 9, 1785 Merchtem

Diestsebaan 15, 2230 Herselt

H.R. Brussel 394048 — BTW 415.249.080

Jaarvergadering op de zetel op 08/06/2001 te 11 uur. — Dagorde :
1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de
statuten.
(73977)

H.R. Turnhout 31377 — BTW 415.407.844

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op zaterdag
09/06/2001 om 10 uur, ten maatschappelijke zetel. — 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. Bestemming resultaat. 6. Herbenoeming bestuurders.
7. Ontslag en benoeming bestuurders. 8. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht, om tot de vergadering toegelaten te worden,
zich te schikken naar de statuten.
(73978)

Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen voor 08/05/2001 niet kon beslissen bij gebreke aan wettelijk
quorum worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 10.00 uur ten kantore van notaris Bruno Naets te
Westerlo, Boerenkrijglaan 52. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING 1. Verhoging van het kapitaal ten
bedrage van 1.251.074 BEF door incorporatie van beschikbare reserves
om het te brengen van 1.250.000 BEF op 2.501.074 BEF, zonder uitgifte
van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Wijziging van artikel 7 van de statuten aangaande de bepalingen in verband
met toegelaten kapitaal. 4. Wijziging van artikel 13 van de statuten
houdende de mogelijkheid van de samenstelling van de raad van
bestuur bestaand uit ten minste 2 leden. 5. Toevoeging van een nieuw
lid aan artikel 16 van de statuten houdende de mogelijkheid voor de
raad van bestuur om op schriftelijke wijze beslissingen te nemen.
6. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met
de nieuwe bepalingen van de wet van 7 mei 1999 houdende het
wetboek van vennootschappen. 7. Machtiging aan de raad van bestuur
tot coördinatie van de statuten.
(73982)
De raad van bestuur.

Boyen, naamloze vennootschap,

Bud Technics, naamloze vennootschap,

Marcel Habetslaan 21, 3600 Genk

Arthur Van Dijcklaan 82, 3080 Tervuren

H.R. Tongeren 65239 — BTW 436.247.305

H.R. Leuven 76896

Bouwonderneming Seigneur, naamloze vennootschap,
Kortrijksesteenweg 240/1, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijjk 16844 — BTW 406.204.821

Uitnodiging tot de jaarvergadering op 12/06/2001 om 19 uur, op de
maatschappelijke zetel, om te beslissen over de volgende agenda :
1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening van het
boekjaar 2000 en aanwending resultaten. 3. Kwijting bestuurders.
4. Statutaire benoemingen. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(73979)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 ten maatschappelijke zetel. —
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.
(73983)

Bric Invest, naamloze vennootschap op aandelen,
Penninckstraat 12, 8840 Oostnieuwkerke
H.R. Kortrijk 130834 — BTW 451.051.681

″Bureau Cnockaert″,
en abrégé : ″B.C.″, société anonyme,
avenue des Châteaux 132, 7780 Comines

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 te 19 uur, ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de zaakvoerder. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de zaakvoerder. 5. Bezoldiging.
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.
(73980)
De raad van bestuur.

R.C. Tournai 48153 — T.V.A. 412.467.754

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale annuelle
qui se tiendra au siège social de la société le 09/06/2001 à
11.00 heures. — Agenda : 1. Discussion des comptes annuels arrêtés au
31/12/2000 2. Décharge aux administrateurs 3. Rémunérations.
(73984)
Le conseil d’administration.

Brouwerij Slaghmuylder, naamloze vennootschap,
Denderhoutembaan 2, 9400 Ninove
H.R. Aalst 1641 — BTW 400.323.354

« Bureel Pellens », naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 21, 3910 Neerpelt
H.R. Hasselt 79750 — BTW 445.944.236

De jaarvergadering zal gehouden worden op 09/06/2001 om 16 uur
op de zetel van de vennootschap, Denderhoutembaan 2,
9400 Ninove. — DAGORDE : 1. Lezing van het jaarverslag 2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten per 31/01/2001 3. Goedkeuring
van de jaarrekening 4. Kwijting aan de bestuurders 5. Bezoldigingen
bestuurders
(73981)

Jaarvergadering op 10/06/2001 om 18.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders. De aandeelhouders moeten zich richten naar de de statuten.
(73985)
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Business Project Office,
afgekort : « B.P.O. », naamloze vennootschap,
Luikersteenweg 316, 3700 Tongeren

18019

Casteleyn Trs, naamloze vennootschap,
Ingelmunstersteenweg 23, 8760 Meulebeke
H.R. Kortrijk 146743

H.R. Tongeren 65401 — BTW 436.332.427
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 09/06/2001, te 14 uur. — DAGORDE : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge
verlenen aan bestuurders. 5. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (73986)
« BW Consult », naamloze vennootschap,
weg naar As 320, 3600 Genk
H.R. Tongeren 64572 — BTW 430.440.171
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering op 11/06/2001 ten kantore van notaris Remi Fagard
te Genk om 9.30 H. — Dagorde : 1. Kapitaalverhoging met
1.251.074 BEF door incorporatie van reserves om het kapitaal te
brengen op 2.501.074 BEF. 2. Omzetting van het kapitaal in euro
(62.000 euro). 3. Aanpassing van de statuten aan het huidig
vennootschapsrecht, codificatie van de statuten. 4. Opdracht tot coördinatie van de statuten en aanpassing aan genomen besluiten. (73987)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de zetel van de vennootschap op de jaarvergadering van 08/06/2001 om 18 uur. — AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening op
31/12/2000. 3. Goedkeuring van de stukken. 4. Kwijting aan de leden
van de raad van bestuur. 5. Aanwending van het resultaat. 6. Allerlei.
(73992)
Castellino, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 42, 8531 Harelbeke (Hulste)
H.R. Kortrijk 98806 — BTW 421.074.822
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering oçp 09/06/2001 om 18 u. op de zetel van de vennootschap : — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000;
2. Kwijting bestuurders. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
gelieve zich te schikken naar de statuten.
(73993)
Cavori, naamloze vennootschap,
Staatsbaan 25, 9991 Adegem
H.R. Gent 133754 — BTW 422.972.062

C.F.H. Immobilière, société civile sous forme anonyme,
rue Neuve 30, 6000 Charleroi
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Charleroi, n° 743

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 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. Conversion du capital en euro. 6. Divers.
(73988)
Cabinet dentaire Leclef et associés Centre d’Odontologie,
en abrégé : ″Leclef et associés, Dentistes″, société anonyme,
avenue Paul Hymans 119, bte 28, 1200 Bruxelles-20
R.C. Bruxelles 1160 — NN 436.416.163
L’Assemblée Générale ordinaire se réunira au siège social, le
01/06/2001 à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
(73989)
Carefin, naamloze vennootschap,
Ooststraat 38, 8630 Veurne
H.R. Veurne 38595 — BTW 436.223.747
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 11.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening afgesloten op 30/12/2000.
2. Kwijting bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Benoemingen.
(73990)
De raad van bestuur.
Carlak, naamloze vennootschap,
Ter Lindenstraat 11, 8792 Desselgem
H.R. Kortrijk 137625 — BTW 439.170.765
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om 16 uur. Agenda : 1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening; 3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Bezoldigingen.
5. Allerlei. 6. Benoemingen.
(73991)
De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal plaats hebben op 11/06/2001 om 14 uur, ten
maatschappelijke zetel, met volgende agenda : 1. Verslag art. 60 Venn.
W. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Kwijting aan
de bestuurders. 4. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(73994)
Cayman, naamloze vennootschap,
Plaatsweg 16, 8560 Wevelgem
H.R. Kortrijk 141034 — BTW 456.636.903
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering op 09/06/2001 om 10 uur op de zetel van de vennootschap. — AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000; 2. Kwijting aan de bestuurders; 3. Bekrachtiging benoeming bestuurder. Om toegelaten te worden tot de vergadering, gelieve
zich te schikken naar de statuten.
(73995)
Cefrab, naamloze vennootschap,
Te Veldelaan 8, 9921 Lovendegem (Vinderhoute)
H.R. Gent 154258
De dames en heren aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse
algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op de
maatschappelijke zetel, op zaterdag 09/06/2001 te 11 uur. DAGORDE :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/2000 inclusief bestemming van het resultaat.
3. Decharge aan de bestuurders. 4. (Her)benoeming bestuurders.
5. Beslissing tot omvorming van het kapitaal in euro per 31/12/2001.
6. Varia. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dienen
de aandeelhouders zich te schikken naar de statuten.
(73996)
Chrilipi, naamloze vennootschap,
Berghei 2, 3910 Neerpelt
H.R. Hasselt 75862 — BTW 440.442.059
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10.30 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders. De aandeelhouders moeten zich richten naar de statuten.
(73997)

18020
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Chrima Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Walbosdreef 11, 9070 Destelbergen

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Gent, nr. 624

De jaarvergadering zal gehouden worden op 08/06/2001 om
19.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000. 2. Goedkeuring verslag raad van bestuur.
3. Resultaatsbestemming. 4. Kwijting bestuurders. 5. Diversen. Zich
schikken naar de statuten.
(73998)

Cibema, naamloze vennootschap,
Gemeentestraat 1, bus 9, 2300 Turnhout
H.R. Turnhout 71250
Gewone algemene vergadering op 09/06/2001 om 10 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000 en van de verwerking der resultaten. 3. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 4. Omvorming kapitaal in euro. 5. Rondvraag.
(73999)

Immo-Claes, naamloze vennootschap,
Tiensesteenweg 275, 3800 Sint-Truiden
H.R. Hasselt 65753
De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 14/06/2001 te 18 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000 en
resultaatbestemming; 3. Kwijting van de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat; 4. Herbenoeming raad van bestuur. 5. Rondvraag.
(74000)
″Coast Properties″, naamloze vennootschap,
Koningin Fabiolastraat 56, 8560 Wevelgem (Gullegem)
H.R. Kortrijk 136530 — BTW 455.680.561
Oproep tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap COAST PROPERTIES met zetel te
Wevelgem-Gullegem, Koningin Fabiolastraat 56, ingeschreven in het
handelsregister te Kortrijk onder nummer 136.530, die zal gehouden
worden op vrijdag, 08/06/2001 om 9 u 30 ten kantore van notaris
Philippe Werbrouck te Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 74/11,
met volgende dagorde :
1. a. Toelichting van het voorstel tot ontbinding van de vennootschap
in het verslag van de raad van bestuur samen met een staat van activa
en passiva afgesloten volgens boekhoudkundige toestand op éénendertig maart tweeduizend en één. b. Verslag van de commissarisrevisor, bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau
van de externe accountants van het Instituut der Accountants. c.
Vervroegde ontbinding van de vennootschap en invereffeningstelling
van de vennootschap.
2. Aanstelling van een vereffenaar.

Codivers, société anonyme,
rue du Boingt 13, 4217 Héron
R.C. Huy 41278 — T.V.A. 452.166.587

Les actionnaires sont priés s’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 07/06/2001 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. Conversion du capital en euro. 6. Divers. Se
conformer aux statuts.
(74002)

Confortluxe, naamloze vennootschap,
Menensteenweg 40, 8940 Wervik
H.R. Ieper 22303 — BTW 412.863.078

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
de zetel van de vennootschap op 09/06/2001 om 10 uur met als
dagorde :
1. Lezing van het jaarverslag. 2. Lezing van het verslag van de
commissaris-revisor. 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Lezing van het geconsolideerd jaarverslag.
6. Lezing van het verslag van de commissaris-revisor met betrekking
tot de geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2000. 7. Bespreking en
kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31/12/2000.
8. Bezoldigingen. 9. Benoemingen.
(74003)
De raad van bestuur.

″Consensus″, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 2, 9200 Dendermonde
H.R. Dendermonde 43186

De aandeelhouders worden uitegenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 08/06/2001 om 13.30 uur op het kantoor
van notaris Astrid De Wulf te 9200 Dendermonde, Sint-Christianastraat 17, met als agenda :
1.
Verhoging
van
het
maatschappelijk
kapitaal
met
1.251.074 Belgische frank door incorporatie van gereserveerde
herwaarderingsmeerwaarden zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro. 3. Aanpassing
van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissingen. 4. Aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen, met de wetten van zeven en
dertien april negentienhonderd vijfennnegentig en met de
taalwetgeving. 5. Coördinatie van de statuten. 6. Bijzonder volmacht
handelsregister. 7. Varia.
(74004)
De raad van bestuur.

Crevina, naamloze vennootschap,
Spijkerlaan 117, 8791 Beveren-Leie
H.R. Kortrijk 135081

3. Vaststelling van de machten van de vereffenaar.
4. Ontslag van en kwijting aan de bestuurders.
5. Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen
uit te voeren en aan de notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk tot
coördinatie der statuten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten en hun aandelen ten minste vijf volle dagen voor de vergadering neer te leggen op de zetel van de vennootschap.
(74001)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarrekening te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 09/06/2001 te 15 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Varia. 7. Omvorming kapitaal in euro.
(74005)
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Cristal, société anonyme,
place Madou 6/7, 1030 Bruxelles
R.C. Bruxelles 556769 — T.V.A. 445.680.356

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : Rapport conseil d’administration. Discussion
et approbation comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat.
Décharge aux administrateurs. Conversion du capital en euro. Divers.
(74006)

18021

De Goede, naamloze vennootschap,
Dudzeelsesteenweg 100, 8000 Brugge
H.R. Brugge 61797 — BTW 427.662.112
Jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
Dudzeelsesteenweg 100, te Brugge op dinsdag 12/06/2001 te 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 en de resultaatbestemming op 31/12/2000.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. Neerlegging van de titels vijf volle dagen voor de vergadering
in de maatschappelijke zetel.
(74011)

Cypers Printing, naamloze vennootschap,
Diestersteenweg 106-108, 3980 Tessenderlo

De Maertelaere Office, naamloze vennootschap,
Mageleinstraat 68, 9000 Gent

H.R. Hasselt 73022 — BTW 437.230.270

H.R. Gent 430418395

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel der vennootschap op 08/06/2001 om 16 uur. 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting aan bestuurders. 5. Benoemingen, allerlei. Voor de aanwezigheid op de algemene vergadering zijn de voorschriften van de
statuten van toepassing.
(74007)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 om 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de Bestuurders. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Omvorming kapitaal in euro.
6. Herbenoeming van bestuurders. 7. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten.
(74012)

D.G. Invest, naamloze vennootschap,

De Vroe, naamloze vennootschap,
Poelstraat 137, 9820 Merelbeke

Eekstraat 26, 9160 Lokeren
H.R. Sint-Niklaas 30061

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de gewone algemene
vergadering die zal doorgaan ten maatschappelijke zetel, op vrijdag
08/06/2001 te 18 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. Voor de aanwezigheid bij de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de voorschriften in de statuten. (74008)

De Belder Invest, naamloze vennootschap,

H.R. Gent 151070 — BTW 434.594.642
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
09/06/2001 om 14.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Resultaatverwerking. 4. Decharge aan bestuurders.
5. Varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen
der statuten.
(74013)
Decamel, naamloze vennootschap,
Pijkenaas 10, 9830 Sint-Martens-Latem
H.R. Gent 157693

Ferd. Coosemansstraat 117, 2600 Antwerpen
H.R. Antwerpen 252104 — NN 429.239.846

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op zaterdag
09/06/2001 om 11 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van de resultaten. 4. Decharge aan de bestuurders.
5. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(74009)

De Borne, naamloze vennootschap,
Lindestraat 38, 9700 Oudenaarde

Jaarvergadering op 09/06/2001 te 17 uur ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening op 31/12/2000.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoemingen en
ontslagen. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(74014)
Deco Invest, naamloze vennootschap,
Verhaeghestraat 39, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 121608 — BTW 441.255.572
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 16 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(74015)

H.R. Oudenaarde 42489 — BTW 460.030.913
Dedeyne Engineering, naamloze vennootschap,
J. Van Ruusbroecklaan 8, 8500 Kortrijk
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op zaterdag 09/06/2001 om
11 uur, ten maatschappelijke zetel. — 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. Bestemming van het resultaat; 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74010)

H.R. Kortrijk 118460 — BTW 439.302.211
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 16.30 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. OMvorming kapitaal in euro. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(74016)
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Delcopro, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 10, 9550 Herzele

Demuynck Invest, naamloze vennootschap,
Iepersestraat 62, 8890 Moorslede

H.R. Oudenaarde 24377 — BTW 418.192.734
H.R. Ieper 37973 — BTW 463.990.590
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 08/06/2001 om 14 u. — AGENDA : 1. Eventuele verklaringen
m.b.t. art. 60 ter Sw H.V.; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000; 4. Bestemming van
het resultaat; 5. Kwitantie te verlenen aan de bestuurders; 6. Aanpassing kapitaal - euro. 7. Rondvraag.
(74017)

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(74023)

Deldo Autobanden, naamloze vennootschap,
Essensteenweg 113, 2930 Brasschaat

Depuydt, naamloze vennootschap,

H.R. Antwerpen 195194 — BTW 413.572.663

Kemmelseweg 65, 8902 Ieper (Voormezele)

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op maandag
11/06/2001 te 20 uur op de maatschappelijke zetel. — AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag van de commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 4. Aanwending van de
resultaten. 5. Kwijting aan de raad van bestuur, commissaris en
afgevaardigd bestuurders mandaten 2000. 6. Rondvraag.
(74018)

Deletex, naamloze vennootschap,
Baanstknokstraat 53, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 136292 — BTW 456.019.962
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 om 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening. 3. Aanwending resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Ontslag bestuurder. 6. Benoeming bestuurder. 7. Rondvraag. (74019)

Deltagram Consulting, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 21, bus 3, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 231185 — BTW 422.865.065

H.R. Ieper 32700

Uitgestelde jaarvergadering op 08/06/2001 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. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(74024)

Desko, , société civile sous forme anonyme,
Moensberg 71, 1180 Bruxelles-18
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Bruxelles, n° 3776

Assemblée générale du 09/06/2001 à 18.00 heures, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Approbation et affectation des comptes 2000.
2. Décharges. Dépôt des titres : conformément aux statuts.
(74025)

Deslee-Demerie, naamloze vennootschap,
Bosstraat 21, 8570 Anzegem (Vichte)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel, op 09/06/2001 te 14 uur. Deze vergadering heeft als
agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. De kwijting aan de bestuurders.
4. Benoemingen.
(74020)

Delvanin, naamloze vennootschap,
Grotenhof 7, 2640 Mortsel
H.R. Antwerpen 289764
Jaarvergadering op 13/06/2001 te 17.30 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. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(74021)
″Demuynck″, naamloze vennootschap,
Lolliestraat 4A, te 8890 Moorslede

H.R. Kortrijk 16009 — BTW 406.163.348

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 15.00 u in de zetel. — Agenda :
Verslagen raad van bestuur en commissaris-revisor. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 en aanwending resultaat. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
Benoeming commissaris-revisor. Bezoldigingen bestuurders. Omvorming kapitaal in euro. Aandelen te deponeren in de zetel van de
vennootschap.
(74026)

Desmet en zoon, naamloze vennootschap,
Westerlaan 58, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 107097 — BTW 426.654.401

H.R. Ieper 32021 — BTW 436.413.886
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om 15 uur. — AGENDA :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000; 2. Kwijting aan de bestuurders; 3. Bezoldigingen; 4. Benoemingen.
(74022)
De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal plaatsvinden op 09/06/2001 om 11 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. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat. 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Varia. 8. Rondvraag. 9. Benoeming bestuurders.
(74027)
De raad van bestuur.
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″Deve-Pack″, naamloze vennootschap,
Pontstraat 4, 9770 Kruishoutem
H.R. Oudenaarde 29801 — BTW 427.980.232
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8. (Her)formulering van de modaliteiten van : de uitoefening van het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, de aflossing van het
kapitaal, de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking
van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders
en commissarissen, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling.
Herformulering van de aard van de aandelen (aan toonder).

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal plaats hebben op donderdag 07/06/2001, om
9 uur, op het kantoor van notaris Ludovic Du Faux te Moeskroen,
Stationsstraat, 80, om te beraadslagen en te beslissen over volgende
agenda : 1. Uitdrukking van het kapitaal in euro, hetzij dertig duizend
negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 EUR).
2. Verhoging van het geplaatst kapitaal met éénendertig duizend
dertien euro éénendertig cent (31.013,31 EUR), om het te brengen van
dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent
(30.986,69 EUR) op tweeënzestig duizend euro (62.000 EUR) door
inlijving tot het passend bedrag van beschikbare reserves en zonder
aanmaak van nieuwe aandelen. 3. Hernieuwing van de bevoegdheid
van de raad van bestuur om de eigen aandelen, winstbewijzen of
certificaten van de vennootschap te verkrijgen wanneer het noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend
nadeel zou lijden. 4. Wijzigingen aan de statuten, om ze aan te passen
aan de genomen besissingen en aan de vigerende wetgeving, onder
andere wat betreft de verdaging van de algemene vergadering. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar artikel 22 van
de statuten.
(74028)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 15.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de statuten.
(74030)

″Dewahout″, naamloze vennootschap,

″Dicarnex″, naamloze vennootschap,

Karrewegstraat 114, 9800 Deinze

Baaikensstraat 12, Zele

H.R. Gent 198142 — BTW 464.989.591

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van
notaris Monballyu, Godelieve te Pittem op 08/06/2001 om 14 uur met
volgende agenda :
″1. Wettelijke vereiste verslagen en situatie die niet meer dan drie
maanden voordien werd opgemaakt.
2. Aanvulling van artikel twee van de statuten met de vermelding
van de zetel van de vennootschap.
3. Herschikking en herformulering van het doel en uitbreiding van
het doel met onder meer volgende activiteiten : het verrichten van
vertaalwerk en bijhorende diensten.
4. Een eerste kapitaalverhoging ten belope van tien miljoen
zevenhonderdduizend (10.700.000) frank om het kapitaal te brengen op
vijftien miljoen zevenhonderdduizend (15.700.000) frank, door inbreng
in natura (vorderingen in rekening-courant) samen ten belope van elf
miljoen honderdvijfendertigduizend negenhonderd en zestig
(11.135.960) frank, mits creatie en uitgifte van honderd en zeven (107)
nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, uit te
geven en in te schrijven tegen de globale prijs van elf miljoen honderd
vijfendertigduizend negenhonderd en zestig (11.135.960) frank, inbegrepen een globale uitgiftepremie van vierhonderd vijfendertigduizend
negenhonderd en zestig (435.960) frank, die zal geboekt worden op een
bijzondere onbeschikbare rekening ″uitgiftepremies″. Bepaling van de
rechten van deze nieuwe aandelen.
5. Een tweede kapitaalverhoging ad vierhonderd vijfendertigduizend
negenhonderd en zestig (435.960) frank, om het kapitaal te brengen op
zestien miljoen honderdvijfendertigduizend negenhonderd en zestig
(16.135.960) frank, door inlijving van de bijzondere onbeschikbare
rekening ″uitgiftepremies″ ten belope van het overeenkomstig bedrag,
zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
6. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen
hiervoor en omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.
7. Toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee miljoen
vijfhonderdduizend (2.500.000) euro en hernieuwen mogelijkheid van
verwerven van eigen aandelen of winstbewijzen in voordeel van de
raad van bestuur.

9. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te
nemen besluiten en actualisering.
10. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten.″
(74029)
De raad van bestuur

Diacar, naamloze vennootschap,
Paniswijerstraat 44A, 3600 Genk
H.R. Tongeren 62807 — BTW 432.159.051

H.R. Dendermonde 44532 — BTW 439.886.981

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op DONDERDAG
07/06/2001 om 9.000 uur ter studie van notaris Rudy VANDERMANDER, te Evergem, Ertvelde, Hospitaalstraat 50. — AGENDA :
1. Kapitaalverhoging met 19.143,- BEF om het te verhogen van
7.000.000,- BEF tot 7.019.143,- BEF door incorporatie van beschikbare
reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het
kapitaal in euro. 3. Aanpassing van artikel 5 der statuten. 4. Aanpassing van de statuten aan de thans vigerende wetgeving inzake vennootschappen en aan de codificatie van het Wetboek van vennootschappen.
5. Machtiging verlenen aan de raad van bestuur om het kapitaal te
verhogen in het kader van het toegestaan kapitaal met een bedrag van
maximum 500.000,- euro door alle inbrengen, zelfs in natura, en/of
incorporatie van reserves, met beperking of opheffing voorkeurrecht.
6. - Machtiging aan de raad van bestuur om de beslissingen ten uitvoer
te brengen. - Machtiging aan Demeulemeester Norbert, wonende te
Nederland (Axel), Varempéstraat 2, om de nodige formaliteiten, te
vervullen bij diverse administraties met betrekking tot de statutenwijziging. De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de
bepalingen van de statuten voor wat betreft de toelating tot de
buitengewone algemene vergadering. Een verslag van de raad van
bestuur nopens het toegestaan kapitaal ligt ter inzage van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel.
(74031)
De raad van bestuur.

Dilissen Invest, naamloze vennootschap,
Houtmolenstraat 61, 3900 Overpelt
H.R. Hasselt 79243 — NN 445.026.003

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 om
19.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen.
(74032)
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Dimver, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 9, 9800 Deinze

Drukkerij E. Vanderhaegen, naamloze vennootschap,
Waregemsesteenweg 15, 9770 Kruishoutem
H.R. Oudenaarde 20280 — BTW 412.820.419

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.30 u., op de zetel, met
volgende agenda : 1. Lezing van de jaarrekening op 31/12/2000.
2. Goedkeuring van deze jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Verscheidene.
(74033)

Distrim, naamloze vennootschap,
Pittemstraat 89, 8760 Meulebeke

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 09/06/2001 te 15 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. Verhoging kapitaal met 1.021.244 Bef en omzetting in
euro. 6. Aanpassing statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74038)

H.R. Kortrijk 118877 — BTW 437.863.245
Drukkerij Het Zoeklicht, naamloze vennootschap,
Molderdijk 130, 2400 Mol
Jaarvergadering op 09/06/2001 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.
(74034)
De raad van bestuur.

Doelveld, naamloze vennootschap,
Leliestraat 87, 2540 Hove
H.R. Antwerpen 245229 — BTW 426.961.039

Jaarvergadering heeft plaats op 09/06/2001 - 10 uur op de zetel van
de vennootschap. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000; 3. Bestemming
resultaat; 4. Ontheffing aan de bestuurders. De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar artikel 26 van de statuten om toegelaten te
worden tot de vergadering.
(74035)

Dofrane, société anonyme,
rue du Travail 9, 4460 Grâce-Hollogne
R.C. Liège 162929 — T.V.A. 432.778.861

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social de la société, rue du Travail 9, à
4460 Grâce-Hollogne, le 08/06/2001, à 14H 45 pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant : 1. Augmentation du capital. 2. Conversion en
euro. Pour assister à l’assemblée, il y a lieu de se conformer à l’article
30 des statuts. Le conseil d’administration.
(74036)

Domat, naamloze vennootschap,
Diestsebaan 12, 3290 Diest (Schaffen)
H.R. Leuven 79595— BTW 443.786.381

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 om 18 uur ten
kantore van notaris René Vankrunkelsven te Leopoldsburg, Bekrenlaan 37. — AGENDA : 1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/2000; 2. Bestemming van het resultaat; 3. Decharge aan de
bestuurders; 4. Varia. Om deel te nemen aan de vergadering, gelieve
zich te schikken naar de statutaire bepalingen. De aandeelhouders
worden tevens verzocht de buitengewone algemene vergadering te
willen bijwonen die gehouden zal worden 08/06/2001 om achttien uur
dertig ten kantore van notaris René Vankrunkelsven te Leopoldsburg,
Berkenlaan 37. — Agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalsverhoging tot 93.000 euro. 3. Aanpassing van de statuten aan het
wetboek van vennootschappen en aan de hoger genomen beslissingen.
4. Aanpassing van de statuten aan hoger gemelde punten en goedkeuring van de nieuwe gecoördineerde statuten.
(74037)

H.R. Turnhout 66824 — BTW 443.789.351
De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de jaarvergadering, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel,
Molderdijk 130, 2400 Mol, op 09/06/2001 om 10 uur. — DAGORDE :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten per
31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Benoeming van een
bestuurder. 4. Bezoldigingen. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74039)

D.S. Advertising, naamloze vennootschap,
Metropoolstraat 28, 2900 Schoten
H.R. Antwerpen 252568 — BTW 429.203.323
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 15 uur op de zetel
te Schoten. — AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen. 4. Ontslagen en benoemingen.
(74040)

ECO - Beton, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 119, 3800 Sint-Truiden
H.R. Hasselt 95246 — BTW 420.217.163
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden, ten maatschappelijke zetel, Hasseltsesteenweg 119, te Sint-Truiden, op
08/06/2001 om 10 uur. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslag en benoeming
bestuurders. 5. Kapitaalsverhoging met maximaal 1000 euro door
incorporatie wettelijke reserve, zonder creatie van nieuwe aandelen.
6. Omzetting kapitaal in euro. 7. Aanpassing en coördinatie van de
statuten. 8. Varia.
(74041)

Elec-Lightin’Art, naamloze vennootschap,
Battelsesteenweg 30, 2800 Mechelen
BTW 424.258.105
Jaarvergadering op 11/06/2001 om 14.00 u., op de zetel. —
AGENDA : 1. Melding van tegenstrijdige belangen van een bestuurder
ten opzichte van de vennootschap, zo deze zich voordoen. 2. Beraadslaging jaarverslag en verslag van de commissaris-revisor. 3. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000. 4. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 5. Kwijting bestuurders en commissaris-revisor.
6. Herbenoeming commissaris-revisor. 7. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(74042)
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« Electro Therm International », société anonyme,
rue des Merciers 5, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 50103 — T.V.A. 425.377.959
Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra au siège social le 08/06/2001 à 14 heures. — Ordre du jour :
1. Approbation du rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels au 31/12/2000; 3. Nomination et démission
statutaires. 4. Décharge aux mandataires. 5. Divers.
(74043)

Emilco-Invest, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Zamanstraat 51, 9100 Sint-Niklaas
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Sint-Niklaas, nr. 17
BTW 421.692.256
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Ets Arsene De Grijse, naamloze vennootschap,
Rekollettenstraat 27D, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 88105 — BTW 413.787.845
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 12/06/2001 om
16 uur. — Agenda : 1. Lezing en bespreking jaarverslag. 2. Bespreking
jaarrekening per 31/12/2000 3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag.
(74048)

Euma, naamloze vennootschap,
Vijverstraat 20, 9111 Belsele
H.R. Sint-Niklaas 48118

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 10 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/2000. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Omvorming kapitaal in euro (artikel 47). Zich schikken naar
de statuten.
(74044)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 12/06/2001 te 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 aan de bestuurders.
5. Rondvraag. 6. Omvorming kapitaal in euro. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74049)

Entreprises Marlier Julien, société anonyme,
rue des Gaux 7, 6120 Nalinnes

Euro Shoe Unie, naamloze vennootschap,
Leopoldvest 5, 3290 Diest

R.C. Charleroi 74147

H.R. Leuven 4357 — BTW 400.942.768

L’assemblée Générale ordinaire se tiendra le 08/06/2001 à 10 heures
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Examen et approbation du bilan et du compte de résultats
arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Conversion du capital en euro. 6. Renouvellement
des mandats. 7. Divers.
(74045)

Essec Europe, naamloze vennootschap,
Grauwmeer 17, 3001 Heverlee
H.R. Leuven 89093 — BTW 436.875.627
De dames en de heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 12/06/2001 zal worden
gehouden ten maatschappelijke zetel te 10 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda : 1. Verslag raad van bestuur en commissaris-revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 - Bestemming van het
resultaat. 3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders en
commissaris-revisor. 4. Omzetting kapitaal in euro. 5. Kapitaalverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te ronden op het hogere
duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
gedragen conform de statutaire bepalingen.
(74046)

Estia, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Coupure 125, 9000 Gent

Aangezien de algemene vergadering der Aandeelhouders van
25/05/2001 niet heeft kunnen plaatsvinden wegens het niet bereiken
van het aanwezigheidsquorum, worden de aandeelhouders uitgenodigd een nieuwe algemene vergadering bij te wonen op 22/06/2001 om
10 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur over de enkelvoudige en de geconsolideerde jaarrekening.
2. Verslag van de commissaris over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening. 3. Bespreking en goedkeuring van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 5. Ontslag,
benoeming en herbenoeming van bestuurders. 6. Bezoldingen.
7. Benoeming van de commissaris. 8. Rondvraag.
(74050)

« Euro-Traction-Ingenierie »,
abrégé : « E.T.I. », société anonyme,
Gewerbestrasse 17, 4700 Eupen
R.C. Eupen 65239 — T.V.A. 444.443.805
Assemblée Générale Ordinaire au siège social en date du 13/06/2001
à 15.00. — ORDRE DU JOUR : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations/
Démissions statutaires. 6. Conversion du capital en euro. Agir suivant
les statuts.
(74051)

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Gent, nr. 593
NN 448.506.125

H.R. Kortrijk 115211 — BTW 433.795.381

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering van 09/06/2001 om 10 uur ten maatschappelijke zetel. —
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Toewijzing van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders. 5. Varia. Zich houden aan de artikelen
30 en 31 van de statuten.
(74047)

Gewone jaarvergadering der aandeelhouders op 09/06/2001 om
10 uur 30 op de maatschappelijke zetel te 8590 Heestert,
Pontstraat 40. — DAGORDE : 1) Voorlezing der jaarrekening. 2) Voorlezing van het verslag van de raad van bestuur. 3) Goedkeuring van de
jaarrekening en de winstbestemming. 4) Kwijting voor de bestuurders.
5) Stemming art. 103.
(74052)

Eurofat, naamloze vennootschap,
Pontstraat 102, 8590 Heestert
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Euromaintenance, société anonyme,
rue Fanny 74, 4100 Seraing

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se
tiendra le vendredi 08/06/2001 à 20 heures au siège social de la
société. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration sur
les opérations de l’année 2000. 2. Approbation des comptes annuels
arrêtés à la date du 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers.
(74053)
Europarking, naamloze vennootschap,
te Mechelen, Guido Gezellelaan 63

Fagotex, naamloze vennootschap,
Torenlaan 131, 3600 Genk
H.R. Tongeren 43109

Uitnodiging tot de statutaire jaarvergadering op vrijdag
15/06/2001 om 18 uur op de maatschappelijke zetel. — AGENDA :
1. Jaarverslag; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000;
3. Besluit nopens de resultaten. 4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Uittredingen, benoemingen; 6. Varia. Neerlegging van de aandelen
hetzij op de maatschappelijke zetel, hetzij bij de KBC.
(74058)
De raad van bestuur.

H.R. Mechelen 63598 — BTW 432.411.449
Famico, naamloze vennootschap,
De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de gewone
algemene vergadering, die zal gehouden worden op zaterdag
09/06/2001 om 15 uur te Mechelen, Guido Gezellelaan 63 met de
volgende agenda : 1) Jaarverslag van de bestuurders over het boekjaar 2000. 2) Goedkeuring van de jaarrekening voor 2000, met bestemming van het resultaat. 3) Kwijting aan de bestuurders. 4) Ontslag en
benoeming van bestuurders. Volgens artikel 28 van de statuten dienen,
om toegelaten te worden op de algemene vergadering, de aandeelhouders van aandelen aan toonder hun aandelen vijf dagen tevoren neer te
leggen op de zetel van de vennootschap.
(74054)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
11/06/2001 om 11 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000, inclusief de bestemming
van het resultaat. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Varia.

Eykenboom Fony, naamloze vennootschap,
Kloosterstraat 10, 3770 Riemst

De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(74059)
De raad van bestuur.

Stationsstraat 2, 8770 Ingelmunster
H.R. Kortrijk 127432 — BTW 446.612.249

H.R. Tongeren 71270 — BTW 446.509.014
F.C.D., naamloze vennootschap,
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 08/06/2001 om
10.00 uur ten kantore van notaris Odulphe Voets, te Bilzen, Stationlaan 36. — Dagorde : 1. Wijziging kapitaal : a. Verhoging kapitaal met
1.251.074 frank om het te brengen van 1.250.000 frank naar
2.501.074 frank door incorporatie van reeds belaste reserves, zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. b. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging
verwezenlijkt is. c. Omzetting in euro. 2. Aanpassing verwijzing
nummering naar artikelen van de oude wet naar artikelen van het
wetboek van vennootschappen. 3. Goedkeuring van de nieuwe
statuten. 4. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
beslissingen die voorafgaan en aan de notaris tot coordinatie van de
statuten.
(74055)
F.H. Escoube Successeurs, naamloze vennootschap,
Apostelstraat 14, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 69137 — BTW 404.638.072

Rosier 32-34, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 277184 — BTW 440.755.726

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
10/06/2001 te 10 uur. — AGENDA : 1. Verslagen van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen.
6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen
naar de voorschriften van de statuten.
(74060)

Fika, naamloze vennootschap,
Astridlaan 38, 8760 Meulebeke
H.R. Kortrijk 110250 — NN 427.298.757

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
09/06/2001te 15 uur. — DAGORDE : 1. Verslag van bestuurders.
2. Goedkeuring der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting van bestuurders. 5. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(74056)
Fabry, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 193, 3800 Sint-Truiden
H.R. Hasselt 64222 — BTW 424.996.392

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 9 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74061)
De raad van bestuur.

Financial Information Network, naamloze vennootschap,
Vijverslei 18, 2950 Kapellen (Antwerpen)
H.R. Antwerpen 325213 — BTW 441.011.785

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 10/06/2001, om 14 uur ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 - Bestemming resultaat. 3. Decharge, ontslag
en benoeming bestuurders. 4. Omzetting van het kapitaal in euro.
5. Kapitaalsverhoging 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. (74057)

Gewone jaarvergadering op 08/06/2001 te 10 uur. — Agenda :
1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Bespreking van art. 523 en 633 W. Venn. 6. Ontslag en benoeming
mandatarissen. 7. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74062)
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Fini-Casa, naamloze vennootschap,
Steenweg 65, 3540 Herk-de-Stad
H.R. Hasselt 100266 — BTW 464.412.739
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 08/06/2001 te 10.00 uur ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Lezing van het jaarverslag 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
afgevaardigd bestuurder en bestuurders en de goedkeuring van de
bezoldiging van de afgevaardigd bestuurder. 5. Vergoeding van het
kapitaal. 6. Ontslag en benoeming bestuurder. 7. Wijziging maatschappelijke zetel.
(74063)

Firma Vanden Borre, naamloze vennootschap,
Lindestraat 36, 9600 Oudenaarde
H.R. Oudenaarde 42490 — BTW 460.030.814
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Fukkam Services, naamloze vennootschap,
Oude Brusselstraat 28, 1740 Ternat
H.R. Brussel 596749 — BTW 456.256.425

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen op woensdag 13/06/2001 te 14 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. Ontslag en benoemingen. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74068)

Garage Cools, naamloze vennootschap,
Soef 165, 2490 Balen
H.R. Turnhout 59213 — BTW 433.139.444

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal worden gehouden op zaterdag 09/06/2001 om
9 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Verslag
van de commissarissen-revisoren. 4. Goedkeuring van voornoemde
stukken. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissarissenrevisoren. 6. Herbenoeming commissaris-revisor. 7. Bestemming resultaat. 8. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht, om tot de
vergadering toegelaten te worden, zich te schikken naar de statuten.
(74064)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering op zaterdag 09/06/2001 te 14 uur ten maatschappelijke zetel met
als dagorde : 1. Verslagen van de raad van bestuur en externe
accountant. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de
bestuurders en externe accountant. 4. Bezoldigingen. 5. Bestemming
van het resultaat. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Diversen. Om
toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten.
(74069)

Fonet, naamloze vennootschap,
Kloosterstraat 10, 3770 Vlijtingen

Nederzwalmsesteenweg 117, 9750 Zingem

H.R. Tongeren 79090 — BTW 456.453.393
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 08/06/2001 om
10.30 uur ten kantore van notaris Odulphe Voets, te Bilzen, Stationlaan
36. — Dagorde : 1. Wijziging kapitaal : a. verhoging kapitaal met
1.251.074 frank om het te brengen van 1.250.000 frank naar
2.501.074 frank door incorporatie van herwaarderingsmeerwaarde,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen. b. Vaststelling dat de kapitaalsverhoging is verwezenlijkt. c. Omzetting in euro. 2. Aanpassing verwijzing nummering naar artikelen van de oude wet naar artikelen van het
wetboek van vennootschappen. 3. Goedkeuring van de nieuwe
statuten. 4. Volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de
beslissingen die voorafgaan en aan de notaris tot coordinatie van de
statuten.
(74065)

Garage Ghijsels, naamloze vennootschap,

BTW 442.073.342

De aandeelhouders worden uitgenodigd op 09/06/2001 om 10 uur
op de maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Lezing van het verslag
van de raad van bestuur. 2. Mededeling omtrent eventueel persoonlijk
belang van bestuurders. 3. Lezing en goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 4. Goedkeuring vooropgestelde winstverdeling per
31 december 2000. 5. Decharge aan de raad van bestuur.
6. Diverse.
(74070)

Garage Ma Campagne, naamloze vennootschap,
Gentse Heirweg 54, 8870 Izegem
H.R. Kortrijk 78380 — BTW 405.579.566

« Formafoam Belgie », naamloze vennootschap,
Europark 1070, 3530 Houthalen
H.R. Hasselt 58795 — BTW 423.060.649
Gewone jaarvergadering op 11/06/2001 om 15 uur. — AGENDA :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Resultaatsbeschikking.
4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris. 5. Benoeming van een
commissaris-revisor. 6. Diversen. Voor deelname aan de vergadering,
zich schikken naar artikel 23 van de statuten.
(74066)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 11/06/2001 om 11 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.
(74071)

Garage Peeters, naamloze vennootschap,
Frigos en Elektrische Apparaten, naamloze vennootschap,
Kanaalweg 52, 3980 Tessenderlo
H.R. Hasselt 78440 — BTW 444.117.765
Jaarvergadering op 10/06/2001 om 10.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring Jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders, diversen. De
aandeelhouders moeten zich reichten naar de statuten.
(74067)

Sint-Idesbaldusstraat 22, 8630 Veurne
H.R. Veurne 32704 — BTW 442.718.490

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 11 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
De raad van bestuur.
(74072)
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Garage Sint-Christophe, naamloze vennootschap,
Parklaan 2, 2300 Turnhout
H.R. Turnhout 59032 — BTW 432.688.591

Gewone algemene vergadering op 09/06/2001 om 10 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000 en van de verwerking der resultaten. 3. Kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 4. Rondvraag.
(74073)

Gastronomisch Dorp Eddy Vandekerckhove,
naamloze vennootschap,
Sint-Anna 9, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 119874 — BTW 438.901.046

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen, die zal plaatsvinden op 12/06/2001 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. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat. 6. Omvorming kapitaal in
euro. 7. Varia. 8. Rondvraag. 9. Benoeming bestuurders.
(74074)
De raad van bestuur.

Gent Woningbouw, naamloze vennootschap,
Eedverbondkaai 185, 9000 Gent
H.R. Gent 127406 — BTW 419.853.810
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 15/06/2001 om 10 u. op de maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag art. 60 Venn.W. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(74078)
Gerbo, naamloze vennootschap,
Zwaaikomstraat 2A, 8870 Izegem
H.R. Kortrijk 139819 — BTW 459.521.761
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 09/06/2001 om 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 te verlenen aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming betsuurders. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(74079)
Gheysen Etien, naamloze vennootschap,
Aardbezienstraat 34, 8501 Kortrijk (Heule)
H.R. Kortrijk 123193

Gaudens Trading, naamloze vennootschap,
Drieslaan 64, 8560 Gullegem
H.R. Kortrijk 136782 — BTW 435.623.139

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 om 18 uur ten
maatsschappelijke 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. Benoemingen . 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74075)

Gebroeders Elias, naamloze vennootschap,
Molenstraat 1, 9420 Erpe
H.R. Aalst 59126 — BTW 441.504.705

Jaarvergadering op 14/06/2001 te 15 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.
(74076)

Geels Horecabedrijf, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 15, 2440 Geel

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
op 09/06/2001 om 11 uur met 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. rondvraag. Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar
de statuten.
(74080)
Gobel, naamloze vennootschap,
Nachtegaeledreef 27, 8200 Sint-Andries
H.R. Brugge 72277
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de maatschappelijke zetel op 14/06/2001 om 19u30. — AGENDA :
1. Jaarverslag 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. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de statuten.
(74081)
Goma, naamloze vennootschap,
Lodewijk De Raetlaan 3, 3900 Overpelt
H.R. Hasselt 99181 — BTW 463.773.826
Jaarvergadering op 10/06/2001 om 10.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders. De aandeelhouders moeten zich richten naar de statuten.
(74082)

H.R. Turnhout 72260 — BTW 450.542.234
Grenskip, naamloze vennootschap,
Luitentuitstraat 19, 9112 Sinaai-Waas
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 08/06/2001 om 11.00 u., 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 de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Omvorming
kapitaal in euro. 7. Kapitaalverhoging ten bedrage van 26,62 euro tot
62.000 euro door overgedragen winst voor eenzelfde bedrag. 8. Wijziging van artikel 5 van de statuten. 9. Divers. Zich richten naar de
statuten.
(74077)

H.R. Sint-Niklaas 56176 — BTW 428.026.752
De gewone algemene vergadering zal plaatshebben op zaterdag
09/06/2001 om 10.00 u. op de maatschappelijke zetel. — AGENDA :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op
31/12/2000.3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten.
(74083)
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Gro-Imp, naamloze vennootschap,
Waterstraat 2, 9160 Lokeren
H.R. Sint-Niklaas 49402
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 09/06/2001 te tien uur ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/03/2001.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(74084)

Groep De Keyser, naamloze vennootschap,
Merksplassesteenweg 18, 2310 Rijkevorsel
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H & C Services, naamloze vennootschap,
Vaartlaan 13, 2960 Brecht
H.R. Antwerpen 285405 — BTW 444.936.030

De aandeelhouders worden uitgenodigd de algemene vergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op donderdag 14/06/2001 te
18 uur. — AGENDA : Bespreking verslag raad van bestuur. Bespreking
en goedkeuring jaarrekening. Bestemming van het resultaat. Verlenen
van kwijting aan de bestuurders. Ontslag en benoeming bestuurders.
Omvorming kapitaal in euro. Rondvraag.
(74089)

Hard Work Automation (H.W.A.), naamloze vennootschap,
Fatimalaan 42, Pulle

H.R. Turnhout 69092 — BTW 447.027.963
H.R. Antwerpen 269929 — BTW 437.368.743
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 08/06/2001 om 19 uur, op de maatschappelijke zetel.Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening en resultaatbestemming. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Rondvraag en varia. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74085)

Groep Vanstapel, naamloze vennootschap,
weg naar As 360, 3600 Genk
Oprichting Belgisch Staatsblad 27/2/1998, nr. 980227-233

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal worden gehouden op 12/06/2001 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten. AGENDA : 1. Bespreking
en goedkeuring van het jaarverslag van de raad van bestuur ovr de
jaarrekening per 31/12/2000. 2. Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Decharge te geven aan de raad van
bestuur. 4. Kapitaalsverhoging door incorporatie van beschikbare
reserves. 5. Omzetting van het kapitaal in euro. 6. Coördinatie en
aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met
de recente wetswijzigingen.
(74090)

H.R. Tongeren 87044 - NN 462.671.687
Hakoma, naamloze vennootschap,
Jaarvergadering op 12/06/2001 om 18 uur. DAGORDE : 1. Verslag
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting bestuurders. 5. Rondvraag.
(74086)

Group D.R. Immo Invest, naamloze vennootschap,
Rubenslei 34, 2018 Antwerpen
H.R. Antwerpen 188902 — BTW 407.869.162
Jaarvergadering : 12/06/2001 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000;
2. Bestemming resultaat; 3. Kwijting bestuurders; 4 Ontslag en benoeming; 5. Rondvraag. Zich schikken naar de de statuten.
(74087)

H. & C. Invest, naamloze vennootschap,
Zenithlaan 4, 2340 Beerse
H.R. Turnhout 62173 — NN 437.259.172
Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering op
08/06/2001 om 11.30 uur op het kantoor van notaris Jozef Coppens te
Vosselaar, Cingel 12. — Agenda : 1. Wijziging van de naam van de
vennootschap in ″HIPPOS MODE INVEST″. 2. Met het oog op de
conversie ervan in euro, verhoging van het maatschappelijk kapitaal
tot 75.000 EUR door opname van beschikbare reserves in het kapitaal
en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 3. Omruiling van de honderd
vijfentwintig aandelen zonder vermelding van waarde in zevenhonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, in de verhouding
van één oud voor zes nieuwe aandelen. 4. Schrapping van de tekst
volgend op de eerste alinea van artikel 5.1 van de statuten, handelend
over het toegestane kapitaal wegens het verstrijken van de termijn.
5. Volledige herwerking van de statuten om ze aan te passen aan
voormelde beslissingen, aan de bepalingen van de wetten van
19 juli 1991 en 13 april 1995, houdende wijzigingen van de
Vennootschappenwet en aan de wet van 7 mei 1999, gewijzigd door de
wet van 23 januari 2001, houdende het Wetboek van vennootschappen.
(74088)

Industriepark Gendhof 2, 9255 Buggenhout
BTW 414.126.553

Gewone algemene vergadering op 09/06/2001 te 15 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. (74091)

Halleux Baudouin, société anonyme,
rue de Verviers 76, 4841 Welkenraedt
R.C. Verviers 50131 — T.V.A. 422.506.462

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 12h00, au siège
social. — Ordre du jour : Rapport Conseil d’Administration. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Conversion capital en euro. Divers.
(74092)

Halsberghe gebroeders, naamloze vennootschap,
Heirweg 14, 8520 Kuurne
H.R. Kortrijk 55252 — BTW 405.979.246

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 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 te verlenen aan de bestuurders; 5. Ontslag en
benoeming ged. bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74093)
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Hamach, naamloze vennootschap,
Abelestraat 102, 8870 Izegem

Hermann, naamloze vennootschap,
Italiëlei 118, 2018 Antwerpen

H.R. Kortrijk 14072 — BTW 407.112.562

H.R. Antwerpen 288700 — BTW 445.521.682

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 14 uur ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Jaarverslag; 2. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000; 3. Kwijting bestuurders; 4. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten.
(74094)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal worden gehouden op 08/06/2001 te 20 uur op de
maatschappelijke zetel. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de statuten. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van het jaarverslag van de raad van bestuur over de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 3. Decharge te geven aan de raad van bestuur. 4. Omzetting van het kapitaal in euro. 5. Coordinatie en aanpassing van de
statuten om ze in overenstemming te brengen met de recente wetswijzigingen.
(74100)

Harry Vanderstappen, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 23A, 2860 Sint-Katelijne-Waver
H.R. Mechelen 63529 — BTW 414.920.072
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 11.30 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten bestuurders.
5. Kwijting bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Benoemingen en ontslagen. 7. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(74095)
Helios E.M., naamloze vennootschap,
’s Gravenstraat 210, 9810 Nazareth

Heumatop, naamloze vennootschap,
Heiweg 1, 2260 Westerlo
H.R. Turnhout 65706 — BTW 441.677.424
Jaarvergadering op 11/06/2001 om 20 uur, op de zetel van de
vennootschap. — Dagorde : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3.
Bezoldigingen. 4. Rondvraag.
(74101)

H.R. Gent 163954 — BTW 445.783.294
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
09/06/2001 om 11.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000 2. Kwijting aan de
bestuurders 3. Bezoldigingen 4. Ontslag en benoemingen.
(74096)
De raad van bestuur.
Hendrickx Bert Sportswear, naamloze vennootschap,
Lierseweg 43, 2200 Herentals
H.R. Turnhout 65247 — BTW 441.160.255

Heveko, naamloze vennootschap,
Korte Steenstraat 28, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 110307
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
09/06/2001 om 11 u. — AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Omvorming kapitaal in euro. 7. Rondvraag. Om toegelaten te
worden tot de jaarvergadering, neerlegging der effekten op de zetel van
de vennootschap, ten minste vijf dagen vóór de vergadering. (74102)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
12/06/2001 om 18 uur ter zetel. — Agenda : 1. Verslag van de
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat per 31/12/2000. 4. Bespreking eventuele maatregelen in
het kader van de artikelen 103 & 104 van de ven. wet. 5. Bespreking
v/d eventuele beslissing v/d bestuurders tot waardering in functie van
continuiteit van de ven.schap (art. 137 juncto, art. 77 W.H.V.) 6. Toekenning en betaalbaarstelling tantièmes en of dividenden. 7. Benoeming
en ontslag bestuurders. 8. Kwijting aan de Bestuurders.
9. Varia.
(74097)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Bijeenroeping gewone algemene vergadering. Verslag van de raad van
bestuur. Bestemming van het resultaat. Goedkeuring van de jaarrekening. Kwijting aan de bestuurder.
(74103)

Herker Auto- en Carrosseriebedrijf, naamloze vennootschap,
Industrieweg ″Daelenveld″ 1032, 3540 Herk-De-Stad

Himada, naamloze vennootschap,
Dorpstraat 102, bus 2, 3900 Overpelt

H.R. Hasselt 60142 — BTW 424.119.038

H.R. Hasselt 69462 — BTW 432.717.097

Gewone algemene vergadering op 08/06/2001 om 19 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de raad
van bestuur. 5. Besprekingen van diverse aard. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te richten naar de bepalingen van de
statuten.
(74098)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 om
19.00 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.
(74104)

Hermanium, naamloze vennootschap,
Sint-Godelievestraat 11, 8501 Heule

Holdherinvest, naamloze vennootschap,
Dendermondsesteenweg 101, bus 2, 9100 Sint-Niklaas

Heyvaert, naamloze vennootschap,
Over de Beek 8, 1840 Londerzeel
H.R. Brussel 610501 — BTW 458.935.407

H.R. Kortrijk 132161 — BTW 451.622.892
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10 uur in de zetel. — AGENDA :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74099)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 15 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen.
4.Omvorming kapitaal in euro (art. 47). Zich richten naar de statuten.
(74105)
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Home Depot, naamloze vennootschap,
Sint-Truidersteenweg 484, 3500 Hasselt

″Imbelux″, naamloze vennootschap,
Koningin Fabiolastraat 56, 8560 Wevelgem (Gullegem)

H.R. Hasselt 102163 — BTW 466.603.454

H.R. Kortrijk 128713 — BTW 449.187.895

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 08/06/2001 om 17.00 uur, op de zetel van de vennootschap,
met als agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van dejaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
(74106)

Oproep tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de, naamloze vennootschap, ″Imbelux″, met
zetel te Wevelgem-Gullegem, Koningin Fabiolastraat 56, ingeschreven
in het handelsregister te Kortrijk onder nummer 128.713, die zal
gehouden worden op vrijdag, 08/06/2001 om 16 u 30 ten kantore van
notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 74/11, met volgende dagorde :

Hotel Terlinck Koksijde, naamloze vennootschap,
E. Terlinckplein 17/1, 8670 Koksijde

1. Kapitaalverhoging door inbreng in speciën ten belope van één
miljoen tweehonderd zesenvijftig duizend frank (1.256.000) teneinde
het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd vijftig duizend
frank op twee miljoen vijfhonderd en zes duizend frank (2.506.000)
door creatie van duizend tweehonderd zesenvijftig nieuwe aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde van dezelfde aard en die
dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande
aandelen en op dezelfde manier in de winsten zullen delen vanaf hun
inschrijving. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven.

H.R. Veurne 33331 — BTW 445.792.105
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op zaterdag
09/06/2001 om 18 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten.
(74107)

2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging.
Hout De Groote, naamloze vennootschap,
Eekstraat 26, 9160 Lokeren

3. Omzetting van de munteenheid waarin het kapitaal wordt uitgedrukt van Belgisceh frank naar euro.

H.R. Sint-Niklaas 40816 — BTW 424.810.312

4. Wijziging van artikel vijf der statuten van de vennooschap om ze
in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen.

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de gewone algemene
vergadering die zal doorgaan ten maatschappelijke zetel, op vrijdag
08/06/2001 om 16 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Allerlei. Voor de aanwezigheid bij de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de voorschriften in de statuten. (74108)

5. Volledige herwerking van de statuten met aanpassing van de tekst
aan de genomen beslissingen en aan de huidige wettelijke terminologie,
hernummering van de artikelen en goedkeuring van een integraal
nieuwe tekst van de statuten zonder evenwel het doel of andere
belangrijke statutaire bepalingen te wijzigen.

Huybrechts, naamloze vennootschap,
Beukenlaan 82, 2980 Zoersel
H.R. Antwerpen 300852 — BTW 451.602.108
De algemene vergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel op 13/06/2001 te 19 uur. — AGENDA : 1. Goedkeuring
verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering van
aandeelhouders. 2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening
per 31/12/2000 3. Resultaatverdeling. 4. Kwijting aan de raad van
bestuur over het afgelopen boekjaar 2000. 5. Herbenoeming raad van
bestuur. 6. Varia. De aandeelhouders dienen de statutaire bepalingen,
in het bijzonder artikel 21 na te leven.
(74109)
I.M.C., naamloze vennootschap,
Wijnegemsesteenweg 57, 2970 Schilde
H.R. Antwerpen 328005 — BTW 458.371.322

6. Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen
uit te voeren en aan notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten en hun aandelen ten minste vijf volle dagen voor de vergadering neer te leggen op de zetel van de vennootschap.
(74112)
Imbo-VY, naamloze vennootschap
Maatschappelijke zetel : Westlaan 263, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 64411
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 14.00u., op de maatschappelijke
zetel. — 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.
(74113)
Immo Castel, naamloze vennootschap,
Distelbosstraat 22, 8531 Harelbeke (Bavikhove)
H.R. Kortrijk 78129 — BTW 405.375.074

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 11 uur ten zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 30/06/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
raad van bestuur. 5. Varia. Zich richten naar de statuten.
(74110)
IJsroosje, naamloze vennootschap,
Westelsebaan 56, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
H.R. Leuven 95767 — BTW 459.643.507
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 14/06/2001 te 20 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. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(74111)

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 11 uur op de zetel van de
vennootschap; — AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 2. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten.
(74114)
Immo Cavantor, naamloze vennootschap,
Hillestraat 17, 8820 Torhout
H.R. Oostende 43216
Jaarvergadering op 09/06/2001 te 11 uur, ten maatschappelijke
zetel. — AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich
schikken naar de statuten.
(74115)
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Immo Cnockaert, naamloze vennootschap,
Hoogweg 40, 8940 Wervik

Immo Ketelslegers Hasselt, naamloze vennootschap,
Sint-Truidersteenweg 484, 3500 Hasselt

H.R. Ieper 28636 — BTW 422.945.239
H.R. Hasselt 102164 — NN 466.603.553
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
09/06/2001 om 9.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.
(74116)
De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 08/06/2001 om 18.00 uur, ten zetel van de vennootschap, met
als agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
dejaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
(74122)

Naamloze vennootschap IMMO D.G.,
Veerstraat 60, 9160 Lokeren
H.R. Sint-Niklaas 44252

Immo Peeters-Rousere, naamloze vennootschap,
Sint-Idesbaldusstraat 22, 8630 Veurne

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de gewone algemene
vergadering die zal doorgaan ten maatschappelijke zetel, op vrijdag
08/06/2001 om 17 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaar- en resultatenrekeningen per 31/01/2001.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Allerlei. Voor de aanwezigheid bij de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de voorschriften in de statuten. (74117)

H.R. Veurne 32703 — NN 442.718.589

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 14 uur in de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74123)
De raad van bestuur.

Immo Hoogmartens, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 28, 3670 Meeuwen (Gruitrode)

Immo Pogany

H.R. Tongeren 66121 — NN 437.277.186

Kustlaan 201, 8300 Knokke-Heist

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 om
20.00 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. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen.
(74118)

H.R. Brugge 56039 — BTW 422.308.702

Immo J & L, commanditaire vennootschap op aandelen,
Gentseweg 41, 9120 Beveren-Waas
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Sint-Niklaas, nr. 273
BTW 446.345.005
Jaarvergadering ten zetel op 11/06/2001 te 14 u. — AGENDA :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming
bestuurders. 6. Rondvraag. Zich gedragen naar de statuten.
(74119)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 11 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring uitstel algemene vergadering. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74124)

Immo Regina, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Hoge Duinenlaan 22, 8660 De Panne
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Veurne, nr. 25
NN 428.534.419

Immo Kapellegoed, naamloze vennootschap,
Rollegemkapelsestraat 56, 8880 Ledegem
H.R. Kortrijk 139385 — NN 458.955.302
Jaarvergadering op 09/06/2001 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.
(74120)
De raad van bestuur.
Immo Ketelslegers Genk, naamloze vennootschap,
Maaseikerbaan 17, 3600 Genk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
09/06/2001 om 15u00 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 aan de
bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. Zich schikken naar de
statuten.
(74125)

Immo Ter Meire, naamloze vennootschap,
John Lijsenstraat 58, 2321 Hoogstraten

H.R. Tongeren 86988 — NN 466.601.969

H.R. Turnhout 51219

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 08/06/2001 om 18.00 uur, op de zetel van de vennootschap,
met als agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van dejaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
(74121)

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 08/06/2001 om 15.00 uur. — AGENDA : 1.Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Benoemingen. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
vergadering zich schikken naar de statuten.
(74126)
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Immo Verlinde, naamloze vennootschap,
Graaf de Smet de Naeyerlaan 73, 8500 Kortrijk

Ine Invest, naamloze vennootschap,
Einestraat 51, bus 04/01, 9700 Oudenaarde

H.R. Kortrijk 122917

H.R. Oudenaarde 45763 — BTW 470.369.826

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 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 te verlenen aan de bestuurders; 5. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(74127)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 11 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.
(74133)

Immo Wina, naamloze vennootschap,
Neerhofstraat 1, 9690 Kluisbergen
H.R. Oudenaarde 29929 — BTW 428.338.934
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 09.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(74128)
Immobiliën Royal Building II, naamloze vennootschap,
Desguinlei 90/2J, 2018 Antwerpen

Insetec, naamloze vennootschap,
Heidedreef 58, 2970 Schilde
H.R. Antwerpen 220825 — BTW 420.164.012
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 te 15 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.
(74134)

H.R. Antwerpen 250954 — BTW 428.829.773
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 te 11.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening. 3. Voortzetting der activiteiten. 4. Bijzonder
verslag raad van bestuur, ingevolge art. 633 en 634. 5. Herstruktureringsmaatregelen zonder ontbinding. 6. Kwijting.
(74129)
Immobo, naamloze vennootschap,
Noorderlaan 123, te 2030 Antwerpen

Insight Solid Investments, naamloze vennootschap,
Tennislaan 8, 3600 Genk
H.R. Tongeren 42340 — BTW 412.041.548
De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag 08/06/2001 om 17 uur op
de maatschappelijke zetel. — DAGORDE : 1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge van de
bestuurders. 5. Rondvraag.
(74135)

H.R. Antwerpen 170211 — BTW 404.712.902
Gewone jaarvergadering in de zetel van de vennootschap op
14/06/2001 te 15 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur en verslag van de controleur-aandeelhouder. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000 en winst aanwending. 3. Kwijting aan
bestuurders en controleur-aandeelhouder. 4. Rondvraag.
(74130)
Impexco, naamloze vennootschap,
Berkenlaan 72, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 60383 — BTW 424.268.991
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 08/06/2001 om 14.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijtingverlening aan bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Varia. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(74131)
De raad van bestuur.
Indoor Action Events, naamloze vennootschap,
Walenstraat 32, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 87801 — BTW 453.163.907
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 08/06/2001 ten 20 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. Ontslagen en
benoemingen. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74132)

Intermarketing, naamloze vennootschap,
Meeuwenlaan 56, 3550 Heusden-Zolder
H.R. Hasselt 82116 — BTW 448.590.950
De jaarvergadering zal gehouden worden op 08/06/2001 om
14.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en
goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Ontslag en benoeming van bestuurders.
(74136)

International Class Fashion, naamloze vennootschap,
Albert-I, promenade 59, 8400 Oostende
H.R. Oostende 41310 — BTW 428.710.603
Jaarvergadering van 09/06/2001 op de zetel van de vennootschap
om 17 uur. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Omvorming kapitaal in euro.
(74137)

Interno, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 353, 8560 Wevelgem

De algemene vergadering vindt plaats op 08/06/2001 te 17 uur, met
als gendapunten : 1. Verslag van de raad van bestuur over het voorbije
boekjaar. 2. Goedkeuring van de jaarrekeningen. 3. Bestemming gevan
aan het resultaat. 4. Kwijting verlenen aan de bestuurders.
5. Varia.
(74138)
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Isolation Nouvelle, société anonyme,

Janssen Expeditie Boorsem, naamloze vennootschap,

rue du Travail 9, 4460 parc industriel de Grâce-Hollogne

Bleumerstraat 102, 3680 Maaseik

R.C. Liège 127971 — T.V.A. 417.288.357

H.R. Tongeren 56881 — BTW 425.261.559

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra au siège social de la société, rue du Travail, 9,
Parc Industriel à 4460 Grâce-Hollogne, le 08/06/2001, à 14H30 heures
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1. Augmentation du capital.
2. Conversion en euro. Les actionnaires sont invités à assister à
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra égalament au siège social,
le 08/06/2001, à 16H pour délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels arrêtés au 31/12/2000. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. Pour assister aux assemblées, il y a
lieu de se conformer à l’article 30 des statuts.
(74139)
Le conseil d’administration.

ITH, naamloze vennootschap,
Europark-Oost 24, 9100 Sint-Niklaas

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de B.A.V ten kantore van
notaris P. Berben te Neerpelt, Boseind 23, op 8 juni 2001 om 9.15 uur
met volgende agenda : 1) Kapitaalverhoging met 567.980 BEF door
incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2) Vaststelling van verwezenlijking van kapitaalverhoging.
3) Omzetting kapitaal in euro. 4) Aanpassing art. 9 der statuten om het
in overeenstemming te brengen met art.518 & 1 van het W.Ven.
6) Aanpassing art. 14 punt b der statuten om het in overeenstemming
te brengen met art.523 van het W.Ven. 7) Aanpassing van art. 5,9,14,25
en 26 der statuten. 8) Coordinatie der statuten. 9) Volmacht i.v.m.
formaliteiten handelsregister.
(74144)
De raad van bestuur.

Janssen Sport, naamloze vennootschap,
Oude Bevelsesteenweg 10, 2560 Kessel

H.R. Sint-Niklaas 47347 — BTW 431.857.856
H.R. Mechelen 54045 — BTW 420.918.632
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 13 juni 2001 om
10.30 uur. — Agenda : verslag raad van bestuur en commissarisrevisor, goedkeuring jaarrekening en winstverdeling, dechargeverlening.
(74140)

J. Mertens & zoon, naamloze vennootschap,
Santvoortbeeklaan 15 2100 Antwerpen
H.R. Antwerpen 223689 — BTW 420.918.731

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op donderdag 14/06/2001 te 20 uur op de maatschappelijke zetel.
De dagorde van deze vergadering luidt : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening 2000. 3. Aanwending van
de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders en afgevaardigde bestuurder.
5. Varia.
(74141)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 10.00 uur ten kantore van notaris Francis Van Schoubroeck te Herentals, Nederrij 45. Agenda van de buitengewone algemene vergadering : 1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen.
2. Verhoging van het kapitaal ten bedrage van 1.251.074 BEF door
incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van
1.250.000 BEF op 2.501.074 BEF, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3. Omzetting van het kapitaal in euro. 4. Volledige herwerking van de
statuten om deze aan te passen aan voormelde agendapunten, aan de
bepalingen van de wet van 18 juli 1991 en de wet van 13 april 1995 tot
wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen en de wet van
7 mei 1999 houdende codificatie van het wetboek van vennootschappen.
(74145)
De raad van bestuur.

Jarein, naamloze vennootschap,
Blakmeers 79, 1790 Affligem

J.M.C., naamloze vennootschap,
Zwaanhoeklos 3C, 9090 Melle
H.R. Gent 181843 — BTW 458.285.111

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 11 uur ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekering per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(74142)

De algemene vergadering heeft plaats ten maatschappelijke zetel op
vrijdag 08/06/2001 te 16.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad
van bestuur, alsook bijzonder verslag van de raad van bestuur in het
kader van artikel 633 en 96 W.Venn. 2. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Resultaatbestemming. 4. Beslissing
over de ontbinding of voortzetting van de vennootschap
(art. 634 W.Venn.). 5. Kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde
beleid. 6. Ontslagen en benoemingen. Inzake deponering zich schikken
naar de statuten.
(74146)

Jacobs A. Transport, naamloze vennootschap,
Zuiderring 28, 3600 Genk
H.R. Tongeren 71535 — BTW 445.790.422

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 14/06/2001 om 20.00 uur met als agenda : 1. Verslag van
de raad van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000 met inbegrip van de bestemming van het resultaat;
3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Omvorming kapitaal in euro.
5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(74143)

J.M.C.I., naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 209, 2970 Schilde
H.R. Antwerpen 255279

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 9 juni 2001 om
16 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring
van de jaarrekening; 3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting aan
bestuurders; 5. Ontslag en benoemingen; 6. Rondvraag. De neerlegging
der aandelen dient te gebeuren overeenkomstig de statuten. (74147)
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Sint-Hubertusplein 5, 3500 Hasselt

″Koolkaai″, naamloze vennootschap,
Koolkaai 3, 2000 Antwerpen

H.R. Hasselt 100645 — BTW 465.074.715

H.R. Antwerpen 308129 — NN 454.194.283

Jolako, naamloze vennootschap,

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 20.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(74148)

JRS Jans C°, naamloze vennootschap,
Maastrichterstraat 323, 3740 Bilzen
H.R. Tongeren 68079 — BTW 440.755.132

gewone algemene vergadering 12/06/2001 te 10.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 12/06/2001.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Besprekingen van diverse aard. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74149)

Kevok Houthandel,
Maaseikerbaan 17, 3600 Genk
H.R. Tongeren 86989 — BTW 466.547.828

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering die zal gehouden worden op 08/06/2001 om 17.00 u., 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.
(74150)

De aandeelhouders worden opgeroepen tot de algemene vergadering
op het kantoor van geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 08/06/2001 om 16.30 uur, met
volgende agenda : 1. Omzetting kapitaal in euro. 2. Kapitaalverhoging
met max. 31.013,31 euro om het te brengen op max. 62.000 euro, door
inbreng in geld mits aanmaak en uitgifte van max. 125 aandelen van
hetzelfde type als de heden bestaande aandelen. Vaststelling emissievoorwaarden. Machtigingen raad van bestuur tot uitvoering van beslissing aangaande het vorige. 3. Wijziging regeling kapitaalverhoging en
-vermindering en aflossing kapitaal. 4. Wijziging regeling ondeelbaarheid van aandelen, aandelen in pand gegeven en aandelen opgesplitst
in vruchtgebruik en blote eigendom. 5. Wijziging regeling minimum
aantal bestuurders, aanwezigheids- en stemquorum raad van bestuur.
6. Wijziging volmachtenregeling bestuurders. 7. Wijziging regeling
éénparig schriftelijk akkoord van bestuurders. 8. Wijziging controleregeling. 9. Wijziging regeling toegangsvoorwaarden algemene vergaderingen. 10. Wijziging verdagingrecht algemene vergaderingen door
raad van bestuur. 11. Wijziging regeling afschriften notulen algemene
vergaderingen. 12. Aanpassing van de statuten aan de vigerende
wetgeving in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen en
volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten
en vaststelling nieuwe tekst der statuten met rechten verbonden aan de
aandelen, samenstelling en werking van de raad van bestuur, externe
vertegenwoordiging, controle, bevoegdheidsverdeling tussen de
organen, werking algemene vergadering en winst- en liquidatiesaldoverdeling. 13. Volmachten. Om aan de vergdering deel te nemen
worden de aandeelhouders verzocht zich te schikken naar artikel 18
van de statuten en hun aandelen 5 dagen voor de vergadering te
deponeren op de zetel.
(74153)

De raad van bestuur.

B. Kusters Transport België, naamloze vennootschap,
Erkestraat 12, 3910 Neerpelt
H.R. Hasselt 11623 — BTW 452.680.192

Knaepen Bedrijven, naamloze vennootschap,
Ertenrijkstraat 153, 3545 Halen
H.R. Hasselt 78141 — BTW 443.736.101

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 11/06/2001 om 18 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. Kapitaalsverhoging 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. (74151)

Koceram, naamloze vennootschap,
Minister Tacklaan 85, 8500 Kortrijk
H.R. Kortijk 426 — BTW 405.371.512

De aandeelhouders worden opgeroepen om aanwezig te zijn op de
buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op
vrijdag 08/06/2001 om 9.30 uur in het kantoor van notaris Peter Berben
te Neerpelt, Boseind 23. — Agenda : 1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal om het te brengen van één miljoen vijfhonerdduizend
frank (1.500.000 BEF) op twee miljoen vijfhonderd en éénduizend en
vierenzeventig (2.501.074) frank, door omzetting in het kapitaal van een
bedrag van één miljoen duizend vierenzeventig (1.001.074) frank, op te
nemen uit de reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van
nieuwe aandelen. 2. Vaststelling van de verwezenlijking van de
kapitaalverhoging. 3. Omzetting van het kapitaal van belgische frank
in euro. 4. Ingevolge de codificatie van de vennootschappenwet,
aanpassing van de statuten en dientengevolge schrapping van de
verwijzing naar specifieke artikels uit de oude vennootschappenwet,
het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de boekhouding en jaarrekening
van ondernemingen. 5. Aanpassing van de betreffende artikels van de
statuten om deze in overeenstemming te brengen met de besluiten die
zullen worden genomen over de voorgaande punten van de agenda.
6. Machtiging tot coördinatie van de statuten.
(74154)

De raad van bestuur.

De jaarvergadering wordt gehouden ten maatschappelijke zetel op
14/06/2001 om 11 uur, met volgende agenda :

L.M.P. De Lange, naamloze vennootschap,
Potaardestraat 90, 1790 Affligem (Teralfene)

1. Lezing enkelvoudig jaarverslag, geconsolideerd jaarverslag en
verslagen van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Resultatenbestemming. 4. Kwijting aan de bestuurders
en aan de commissaris-revisor. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Varia
en rondvraag.

H.R. Brussel 569619

Om toegelaten te worden tot de vergadering, dienen de aandeelhouders hun aandelen te deponeren op de maatschappelijke zetel, en dit
ten laatste op 8 juni 2001.
(74152)

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 13/06/2001 om
20 uur. — Agenda : 1. Verslag van de 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.
(74155)
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Lagae Hout, naamloze vennootschap,

Limpro, naamloze vennootschap,

Graaf Karel de Goedelaan 32, 8500 Kortrijk

Grote Roost 111, 3500 Hasselt

H.R. Kortrijk 55029 — BTW 405.348.449

H.R. Hasselt 85482 — BTW 451.832.532

Jaarvergadering op 16/06/2001 om 14 uur in de zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag en verslag van de commissaris. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris en goedkeuring van hun vergoeding.
5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diverse.
(74156)

De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 14/06/2001 om 21 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag. 2. Bespreking jaarrekening. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel ontslag,
kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders. 6. Varia. Zich richten
naar de statuten.
(74161)
De raad van bestuur.

Lemahieu Trade Company, naamloze vennootschap,

Lippens Food Express, naamloze vennootschap,

Oude Vaartstraat 4, 8730 Beernem

Reperstraat 193, 8870 Izegem

H.R. Brugge 60403 — BTW 426.457.431

H.R. Kortrijk 129514 — BTW 449.615.091

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
09/06/2001 om 11 uur, op de maatschappelijke zetel. AGENDA :
1. Tegenstrijdige belangen, 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat, 5. Kwijting
bestuurders, 6. Benoemingen - ontslagen, 7. Diversen. en aansluitend
om 12 uur tot de bijzondere algemene vergadering met volgende
agenda : verhoging en omzetting in euro van het kapitaal. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(74157)

Jaarvergadering 09/06/2001 om 11 uur, ten maatschappelijke zetel.
Gelieve zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Varia.

Lepage Consulting Group,
commanditaire vennootschap op aandelen,

(74162)

De afgevaardigd bestuurder, Lippens Kati.

″N.V. Lisbloem″, naamloze vennootschap,
Rijksweg 84, 8710 Wielsbeke (Sint-Baafs-Vijve)

Olmenlaan 7, 2610 Wilrijk (Antwerpen)
H.R. Kortrijk 127729 — NN 442.149.358
H.R. Antwerpen 293980

Gewone algemene vergadering ten maatschappelijke zetel op
dinsdag 11/06/2001 te 18 u. — Agenda : 1. verslag van de zaakvoerder.
2. goedkeuring der jaarrekening per 31/12/2000. 3. goedkeuring en
bestemming van het resultaat. 4. kwijting aan de zaakvoerder.
5. omvorming kapitaal in euro. 6. diversen. De aandelen dienen
gedeponeerd te worden minstens vijf dagen voor de vergadering op de
maatschappelijke zetel.
(74158)

″Les Jeunes Borains’, naamloze vennootschap,
Sentier du Borain 1, 1430 Rebecq (Rebecq-Rognon)
R.C. Nivelles 74128 — T.V.A. 450.299.041

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
13/06/2001, à 15 heures. ORDRE DU JOUR : 1. Lecture du rapport de
gestion; 2. Approbation des comptes annuels; 3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs; 5. Démissions et nominations des administrateurs; 6. Divers.
(74159)

Limburg Recreatie, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
algemene vergadering die zal gehouden worden op de zetel der
vennootschap voor notaris Bob Bultereys te Avelgem op donderdag
14/06/2001 om 10 uur, met volgende dagorde : A. Jaarvergadering
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia.
B. Buitengewone algemene vergadering Aangezien de buitengewone
algemene vergadering gehouden op 24 mei 2001 het vereiste quorum
niet heeft bereikt, zal onmiddellijk na de jaarvergadering een buitengewone algemene vergadering gehouden worden met volgende
agenda; deze vergadering zal geldig besluiten, welke ook het aantal
vertegenwoordigde aandelen weze : 1. Afschaffing van de nominale
waarde der aandelen. 2. Voorstel tot kapitaalverhoging met
1.251.074 frank, mits uitgifte van 45 aandelen, door inbreng in natura
van een schuldvordering tegen de vennootschap. 3. Bijzondere
verslagen van raad van bestuur en bedrijfsrevisor inzake deze inbreng
in natura. 4. Besluit tot kapitaalverhoging en volstorting. 5. Omzetting
van dit nieuwe kapitaal in tweeënzestigduizend euro (62.000,- eur) Aanpassing der statuten. 6. Aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen en andere wetswijzigingen. 7. Machtiging tot uitvoering en
coördinatie. Volmachten. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de statuten.
(74163)

Lissens M en K, naamloze vennootschap,

Schalbroekstraat 82, 3560 Lummen

Kalkenstraat 53, 9255 Buggenhout

H.R. Hasselt 84610 — BTW 451.022.878

H.R. Dendermonde 47688 — BTW 447.996.379

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal plaatshebben op 09/06/2001 te 18 uur. AGENDA :
1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Resultaatbestemming.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia.
(74160)

Jaarvergadering op de zetel om 10 uur op 08/06/2001. — Dagorde :
1. Verslag bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen
voor de AV.
(74164)
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Lobbestael Vervoer, naamloze vennootschap,
Marcus Gerardstraat 12, 8380 Zeebrugge (Brugge)

″M Strategic Planning″, naamloze vennootschap,
Hanssenslaan 7, 1800 Vilvoorde

H.R. Brugge 60303 — BTW 418.534.907

H.R. Brussel 629666 — BTW 464.613.073

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 09/06/2001 te 16 uur : AGENDA : 1. Verslag van de raad van
bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting bestuurders; 5. Ontslag en benoemingen; 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(74165)

Oproeping voor de jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.00 uur, op
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000;
3. Bestemming van het resultaat; 4. Kwijting aan de bestuurders. Zich
gedragen naar de statuten.
(74170)
Maco, naamloze vennootschap,
Kaulillerweg 94, 3910 Neerpelt

Lorreinen, naamloze vennootschap,
Karel van Lorreinenlaan 22, 3080 Tervuren
H.R. Leuven 94771 — BTW 458.234.631
De aandeelhouders, bestuurders en commissarissen worden verzocht
de buitengewone algemene vergadering bij te wonen welke zal
gehouden worden ten overstaan van notaris J. Morrens op diens
kantoor te 2820 Bonheiden, Grote Heidestraat 2, op vrijdag
08/06/2001 te 11.30 uur, met volgende agenda :
1. verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag
van 401.074,-bef-, mits omzetting van beschikbare winstreserves, tot het
minimum bedrag dat wordt voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en waarbij rekening wordt gehouden met de Wet betreffende
de euro (30 oktober 1998);
2. omzetting van het kapitaal in euro;
3. aanpassing van de desbetreffende artikels der statuten;
4. machtiging aan de werkende notaris om over te gaan tot publicatie
van de notulen der vergadering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
alsmede tot de coördinatie van de statuten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
geldende voorschriften inzake de neerlegging van de aandelen. (74166)
Louis Baert & C°, naamloze vennootschap,
Kalkestraat 86, 9255 Buggenhout
H.R. Dendermonde 43028 — BTW 436.202.961
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 09/06/2001 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing van het jaarverslag.
2. Lezing van het verslag van de commissaris. 3. Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 30/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris. 5. Benoeming commissaris. 6. Bezoldigingen. De aandeelhouders worden verzocht zich te
gedragen naar de statuten.
(74167)
Lucan Beheer, naamloze vennootschap,
Joelestraat 3, 2382 Poppel
H.R. Turnhout 37243
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 08/06/2001 om
12.00 u. — Dagorde : Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders.
Kwijting accountant. Rondvraag. Zich schikkennaar de statuten.
(74168)
Luxilon Industries, naamloze vennootschap,
Vosveld 11, 2110 Wijnegem
H.R. Antwerpen 282617 — BTW 443.802.417
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 15/06/2001 te 18 uur. DAGORDE : 1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Omvorming kapitaal in
euro.
(74169)

H.R. Hasselt 79277 — BTW 445.242.074
Jaarvergadering op 10/06/2001 om 10.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders. De aandeelhouders moeten zich richten naar de statuten.
(74171)
Maess Motorhomes, naamloze vennootschap,
Steenbrugstraat 114, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 91655 — BTW 416.083.379
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om
10 uur. AGENDA : 1. Lezing en bespreking jaarverslag. 2. Bespreking
jaarrekening 31/12/2000 3. Goedkeuring jaarrekening en bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoemingen. 6. Rondvraag.
(74172)
Maralco, naamloze vennootschap,
Lozenweg 83, 3930 Hamont-Achel
H.R. Hasselt 81914 — BTW NO
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 12/06/2001 om 11 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. Kapitaalsverhoging teneinde het in euro omgezette kapitaal af te ronden op het
hogre duizendtal. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74173)
Marcel Biebau, commanditaire vennootschap op aandelen,
Renthuisstraat 2, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 113139 — BTW 431.594.075
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op zaterdag 09/06/2001, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de zaakvoerder. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van voornoemde
stukken. 4. Kwijting verlenen aan de zaakvoerder. 5. Bestemming van
het resultaat. 6. Rondvraag en varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (74174)
Martens Constructies, naamloze vennootschap,
Industrieweg 20, 2320 Hoogstraten
H.R. Turnhout 44869 — BTW 419.183.223
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering van 08/06/2001 te 15 uur. AGENDA : 1. Goedkeuring verslag van
de raad van bestuur. 2. Goedkeuring verslag van de commissarisrevisor. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Kwijting te
verlenen aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissarisrevisor. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Omvorming kapitaal in euro.
7. Diversen. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten.
(74175)
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Meboco, naamloze vennootschap,

Maselec, naamloze vennootschap,
chaussée de Mons 389, 1070 Brussel

Oude Liersebaan 233, 2800 Mechelen

H.R. Brussel 495501 — BTW 430.172.234

H.R. Mechelen 63291 — BTW 431.541.518

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 09/06/2001 om 11 uur, op de zetel van
de vennootschap, met volgende agenda : 1. Lezing van de jaarrekening
per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan
de leden van de raad van bestuur. 4. Goedkeuring van de toewijzing
van het resultaat. 5. Statutaire benoemingen.
(74176)
De raad van bestuur.

Algemene vergadering van 14/06/2001 te 20 uur ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten
bestuurders. 5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemingen en ontslagen.
7. Varia.
(74181)

Mathimmo, naamloze vennootschap,
Leberg 34, 9660 Brakel

Meeusen Management System,
afkorting : « M.M.S. », naamloze vennootschap,
Brasschaatsesteenweg 60, 2920 Kalmthout

H.R. Oudenaarde 46038

H.R. Antwerpen 286909 — BTW 445.911.869

De raad van bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot de jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 08/06/2001 om 14 uur. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 4. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(74177)

Jaarvergadering op 12/06/2001 te 21 uur ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
op 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Rondvraag. 6. Omvorming kapitaal in euro. Zich schikken naar de
statuten.
(74182)

Matro I.T.A., naamloze vennootschap,
Dynamicalaan 22, 2610 Wilrijk

Melotte Invest, naamloze vennootschap,

H.R. Antwerpen 261589 — BTW 433.302.067
Vermits de buitengewone algemene vergadering dd. 8.5.2001 het
vereiste quorum niet bereikte wordt een tweede buitengewone algemene vergadering gehouden op vrijdag 8 juni 2001 om 14.00 uur ten
kantore van notaris Dirk Verbert te Antwerpen, Van Eycklei 20, met
zelfde agenda : 1- Invoeren van de mogelijkheid van een tweehoofdige
raad van bestuur. 2- Mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van
de raad van bestuur. 3- Bepaling dat de doorslaggevende stem van de
Voorzitter van de raad van bestuur ophoudt gevolg te hebben wanneer
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat. 4- Wijziging van de
statuten, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, op zes februari tweeduizend en één. 5- Wijziging van de
tekst der statuten, om deze in overeenstemming te brengen met de
genomen beslissingen. 6- Machtiging aan de raad van bestuur tot
coordinatie van de statuten. Om deel te nemen zich schikken naar de
statuten.
(74178)

M.D.F., naamloze vennootschap,
Moeskroensesteenweg 24, 8511 Kortrijk (Aalbeke)
H.R. Kortrijk 101115 — BTW 422.582.676
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10 uur, op de zetel van de
vennootschap. AGENDA : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 2. Kwijting aan bestuurders. Zich schikken naar de
statuten.
(74179)

Dorpsstraat 26, bus 2, 3520 Zonhoven
H.R. Hasselt 96845 — BTW 461.291.220

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 20 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Goedkeuring van
de bezoldigingen. 7. Diversen.
(74183)

Meubelfabriek Hilaire Jonckheere Meubelen Carolus,
naamloze vennootschap,
Nieuwe Baan 111, 9111 Belsele
H.R. Sint-Niklaas 28561 — BTW 405.986.570

De aandeelhouders worden op de maatschappelijke zetel uitgenodigd tot de jaarvergadering op 13/06/2001 om 14 uur, met volgende
agenda : 1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag raad van bestuur en
commissaris-revisor. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders en commissarisrevisor. 6. Benoemingen - ontslagen. 7. Diversen, en aansluitend om
15 uur tot de bijzondere algemene vergadering met volgende agenda :
verhoging en omzetting in euro van het kapitaal. .
(74184)

Migraine, naamloze vennootschap,
Vleminckstraat 13, 2000 Antwerpen

MDG, naamloze vennootschap,
Dokter G. De Vosstraat 23, 9420 Erpe-Mere
H.R. Aalst 61614 — BTW 448.944.308
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
09/06/2001. DAGORDE : 1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000. 3. Bestemming van
het resultaat; 4. Kwijting aan bestuurders; 5. Bekrachtiging van de
benoeming van de bestuurders; 6. Varia. Om toegelaten te worden tot
de vergadering, neerlegging der aandelen op de zetel, vijf dagen voor
de vergadering.
(74180)

H.R. Antwerpen 330789

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 20 uur.
Agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Omvorming kapitaal in euro.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(74185)
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Mila Immobiliën, naamloze vennootschap,
Meirbrug 1, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 302834 — BTW 452.456.401
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 08/06/2001 om
18.00 uur. — 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.
(74186)

Mixed Transport Company, afgekort : « M.T.C. »,
naamloze vennootschap,
Vandendriesschestraat 25, 9620 Zottegem
H.R. Oudenaarde 41537 — BTW 457.537.419
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Naamloze Vennootschap Multidop Kunststofartikelen,
Wautersweg 20, 3568 Hechtel-Eksel
H.R. Hasselt 77682 — BTW 442.735.912

Algemene vergadering op 07/06/2001 om 17.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring vergoedingen bestuurders. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Déchargeverlening aan de
raad van bestuur. 6. Ontslag en benoemingen. 7. Omvorming van het
kapitaal in euro. 8. Varia.
(74191)

Nacimmo, naamloze vennootschap,
Beukenlaan 84, 9051 Sint-Denijs-Westrem

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 10/06/2001 om 11 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen. 4. Omzetting van het kapitaal in euro mits kapitaalverhoging onder de voorwaarde van artikel 47 van de wet betreffende
de euro en coördinatie van de statuten. 5. Volmacht voor publicatie en
handelsregister. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen
naar de statuten.
(74187)

Moens Sanidak, naamloze vennootschap,
Heide 1, 2870 Puurs
H.R. Mechelen 35997 — BTW 417.774.743

H.R. Gent 164083 — BTW 423.658.881

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 15 uur op de zetel. — Dagorde :
1. Lezing jaarrekening per 30/12/2000. 2. Goedkeuring jaarrekening &
verwerking resultaten. 3. Omvorming maatschappelijk kapitaal in euro.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Zich gedragen naar de
statuten.
(74192)

Natisa Belgium, naamloze vennootschap,
Drongensesteenweg 15, 9000 Gent
H.R. Gent 143685 — BTW 425.200.092

Aangezien het quorum niet werd bereikt op de eerste algemene
vergadering van 15/05/2001 wordt een tweede algemene vergadering
gehouden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 te 14 uur. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Décharge aan de bestuurders.
4. Statutaire benoemingen. 5. Omzetting kapitaal. 6. Aanpassing
statuten.
(74188)

Molens Taelman, naamloze vennootschap,
Bossuitstraat 7, 8583 Avelgem (Bossuit)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.00 uur op de Waterloosesteenweg 757, 1180 Brussel. — Dagorde : 1. Goedkeuring verslag raad
van bestuur. 2. Goedkeuring bijzonder verslag raad van bestuur.
3. Goedkeuring verslag commissaris-revisor. 4. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 5. Goedkeuring resultaatverwerking. 6. Kwijting
raad van bestuur. 7. Kwijting commissrais-revisor. 8. Ontslagen en
benoemingen. 9. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
teneinde tot de vergadering te worden toegelaten zich te willen
schikken naar de statuten.
(74193)
De raad van bestuur.

H.R. Kortrijk 130711 — BTW 449.122.866
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 te 11 uur, te Pottes, rue de Bossuit
nr.5. 4. 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. Beslissing tot
uitkering van dividend door afname van de bestaande reserves.
6. Rondvraag. In toepassing van artikel zevenentwintig van de gecoordineerde statuten worden de houders van titels aan toonder verzocht
op verzoek van de raad van bestuur, om hun titels te deponeren vijf
dagen voor de jaarvergadering op het adres rue de Bossuit nr 5 te
Pottes, dit om toegelaten te worden.
(74189)

Monda Moda, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 428, 1930 Nossegem
H.R. Brussel 74635 — BTW 437.667.463

Nelandi, naamloze vennootschap,
Stedestraat 28, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 125600 — BTW 446.075.482

De jaarvergadering zal gehouden worden op 08/06/2001 om 17 uur
op de zetel. — Dagorde : 1. Lezing jaarrekening per 30/12/2000.
2. Goedkeuring jaarrekening & verwerking resultaten. 3. Omvorming
maatschappelijk kapitaal in euro. 4. Kwijting Bestuurders. 5. Varia. Zich
gedragen naar de statuten.
(74194)

Nelca, naamloze vennootschap,
Stationstraat 80, 8860 Lendelede
H.R. Kortrijk 120972 — BTW 440.191.740

De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 09/06/2001 zal gehouden
worden ten maatschappelijke zetel te 19 uur en zal beraadslagen over
voldende 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. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te
ronden op het hogere duizendtal 6. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.
(74190)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 11/06/2001 te 14.30 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 en commissaris-revisor. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74195)
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Neways Belgium, naamloze vennootschap,
Ilgatlaan 21, 3500 Hasselt

Paddegat, naamloze vennootschap,
Paddegatstraat 2, 8490 Stalhille
BTW 444.435.885

H.R. Hasselt 68404 — NN 421.760.057

De dames en de heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 12/06/2001 zal worden
gehouden ten maatschappelijke zetel te 15 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda : 1. Verslag raad van bestuur en Commissaris-Revisor
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 - Bestemming resultaat
3. Décharge, ontslag en benoeming bestuurders en CommissarisRevisor 4. Omzetting van het kapitaal in euro 5. Kapitaalsverhoging
ten einde het in euro omgezette kapitaal af te ronden op het hogere
duizendtal 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
gedragen conform de statutaire bepalingen.
(74196)

Noe en Nick Van Hulle, naamloze vennootschap,
Galgeveldstraat 16, Industriepark Noord, 8700 Tielt
H.R. Brugge 1777 — NN 407.651.804

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
09/06/2001 om 14 uur. AGENDA : 1. Veslag artikel 60 Ven.W. 2. Verslag
van de raad van bestuur en de commissaris. 3. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/2000. 4. Kwijting aan de bestuurders en aan de
commissaris. 5. Benoeming bestuurders en revisor. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74197)

« Natural Ressources and Industries », société anonyme,
zoning d’Huombois, 6740 Etalle
R.C. Arlon 24701 — T.V.A. 444.875.355

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 au siège social. — Ordre
du jour : 1. Lecture et approbation des rapports légaux. 2. Discussion et
approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Décharge aux
administrateurs. 4. Divers.
(74198)

Oda Promotie, naamloze vennootschap,
Karel de Stoutelaan 7, 8820 Torhout

De jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 09/06/2001 te
14 uur, op het adres 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. 6. Rondvraag. Om toegelaten te worden
tot de algemene vergadering zich schikken naar artikel 31 van de
statuten, de houders van titels aan toonder dienen deze te deponeren
vij volle dagen voor de vergadering op het adres van de vennootschap.
(74199)

Omniluc, naamloze vennootschap,
Berlarij 59, 2500 Lier

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken 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.
(74201)
Partners Venture, naamloze vennootschap,
Heilig Hartplein 10, 8400 Oostende
H.R. Oostende 55402 — BTW 460.130.386
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 11 :00 uur op de zetel. —
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000. 2. Resultaatsaanwending. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse. Uiterlijk op 3 juni 2001 moeten de houders van
aandelen aan toonder de aandelen waarmee zij aan de stemming
wensen deel te nemen onder hun naam deponeren op de zetel van de
vennootschap.
(74202)
De raad van bestuur.
Pasco, naamloze vennootschap,
Touwslagerstraat 4, 9240 Zele
H.R. Dendermonde 44825 — BTW 440.668.822
Jaarvergadering op 10/06/2001 te 16 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. Zich schikken naar de statuten.
(74203)
Pasker, naamloze vennootschap,
Touwslagerstraat 4, 9240 Zele
H.R. Dendermonde 44826
Jaarvergadering op 10/06/2001 te 17 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. Zich schikken naar de statuten.
(74204)
Patrimonium, naamloze vennootschap,
Pleinstraat 7, 1731 Asse
H.R. Brussel 550075 — BTW 419.224.595
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 15.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Omvorming kapitaal in
euro. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(74205)
Pet Distri Shop, naamloze vennootschap,
Paul Gilsonlaan 486A, 1620 Drogenbos
H.R. Brussel 630482 — BTW 438.153.453

H.R. Mechelen 62010 — BTW 424.161.501

Jaarvergadering op 09/06/2001 te 10 uur, op de zetel. AGENDA :
1. Jaarverslag 2000 door de raad van bestuur.2. Goedkeuring jaarrekening over 2000. 3. Kwijting an bestuurders. 4. Varia.
(74200)

Jaarvergadering op 13/06/2001 om 17 uur ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag art. 633 W. Venn. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. Zich schikken naar
de statuten.
(74206)
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Peters Leon Dakwerken, naamloze vennootschap,
Gremelsloweg 6, 3680 Maaseik
H.R. Tongeren 78305 — BTW 455.164.382

18041

Photogravure P. Leleux, société anonyme en liquidation,
avenue du Dirigeable 8, 1170 Bruxelles-17
R.C. Bruxelles 631104 — T.V.A. 402.810.811

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 11/06/2001 te 20 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. Goedkeuring
der bezoldigingen. 6. Benoeming bestuurders. 7. Verhoging kapitaal.
8. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(74207)

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 10.00 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du liquidateur. 2. Approbation des
comptes au 31/12/2000. 3. Affectation du résultat. 4. Divers. (74212)

Planef, naamloze vennootschap,
Pevaro, naamloze vennootschap,
Europalaan 53, 9800 Deinze

Hazenweg 3, 2360 Oud-Turnhout

H.R. Gent 151271 — BTW 434.730.838

H.R. Turnhout 74742 — BTW 452.485.006

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden op 08/06/2001 om 17.00 u. op de
maatscappelijke zetel. — Agenda : 1) Lezing van de jaarrekening per
31/12/2000. 2) Goedkeuring van de jaarrekening. 3) Kwijting aan de
bestuurders. 4) Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat.
5) Omzetting kapitaal in euro. 6) Allerlei.
(74208)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Goedkeuring van de bezoldigingen. 7. Rondvraag.
(74213)

Pevec International, naamloze vennootschap,
Rostynedreef 13, 9880 Aalter

Pluimveehandel Haerinck, naamloze vennootschap,

H.R. Gent 173975 — BTW 452.965.056

Deerlijkseweg 240, 8790 Waregem

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die plaatsvindt op 08/06/2001 om 10 uur op het kantoor van
notaris Goeminne, te 9880 Aalter, Bellemstraat 57, om over de volgende
agenda te beraadslagen : 1) Goedkeuring verdaging jaarvergadering.
2) Verslag van de raad van bestuur. 3) Voorlezen van en goedkeuring
van de jaarrekening. 4) Toewijzing van het resultaat. 5) Kwijting aan de
raad van bestuur. 6) Verhoging van het kapitaal met 1.251.074,-BEF om
het te brengen van 1.250.000,-BEF naar 2.501.074,-BEF, door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.
7) Omzetting van het kapitaal van de vennootschap van Belgische frank
naar euro (62.000 EUR). 8) Vervanging van de eerste alinea van Artikel
5 van de statuten door volgende tekst : ″Het geplaatste kapitaal
bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) vertegenwoordigd
door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die elk één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250) van
het kapitaal vertegenwoordigen.″. 9) Actualisatie van de statuten Aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen. 10) Volmacht handelsregister en BTW .
(74209)
Pharmacie liégeois, société anonyme,
rue Ferrer 25, 7350 Hensies
R.C. Mons 122186 — T.V.A. 441.806.690
Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 19.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Conversion du capital en
euro. 6. Divers. Se conformer aux statuts.
(74210)

H.R. Kortrijk 121178 — BTW 440.430.775

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering die zal doorgaan op 07/06/2001 om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting van de bestuurders. 5. Divers. De
aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten.
(74214)

Pogany, naamloze vennootschap,
Kustlaan 201, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 56037 — BTW 422.311.769

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 10 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring uitstel algemene vergadering. 2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders. 6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74215)

Postillon, naamloze vennootschap,
Pharmacie universelle, société anonyme,
rue Léopold 44, 4000 Liège

Weg Messelbroek 160, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

R.C. Liège 180816 — T.V.A. 447.382.113

H.R. Leuven 72508 — BTW 434.966.113

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 16.00 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(74211)

Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om
20 uur. 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.
(74216)
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Probat, naamloze vennootschap,
Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem

Promovit, naamloze vennootschap,
Oude Zandstraat 17, 9120 Beveren-Waas

H.R. Kortrijk 93918 — BTW 417.690.611

H.R. Sint-Niklaas 52044

Oproep tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering
van de naamloze vennootschap PROBAT met zetel te Wevelgem,
Vlamingstraat 4 ingeschreven in het handelsregister te Kortrijk onder
nummer 93.918, die zal gehouden worden op vrijdag, 08/06/2001 om
10 u 30 ten kantore van notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk, Minister
Vanden Peereboomlaan 74/11, met volgende dagorde :

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel, op 08/06/2001 om 20.00 u. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting
aan bestuurders. Om toegelaten te worden tot de vergadering gelieve
men zich te schikken naar artikel 20 der statuten.
(74220)

1) Afschaffing van de vermelding van de nominale waarde van de
aandelen.
2) Kennisname van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor over
de inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de
als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602
van het Wetboek van Vennootschappen.
3) Bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur omtrent de
voorgenomen inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 paragraaf
drie van het Wetboek van Vennootschappen waarin niet wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.
4) Voorstel om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd
tweeëndertig duizend vierenzeventig (1.232.074) frank om het te
brengen van één miljoen tweehonderd negenenzestig duizend
(1.269.000) frank op twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig (2.501.074) frank door inbreng in natura en meer bepaald door
de inbreng van een rekening courant van mevrouw Jeannette Devroe
ten bedrage van één miljoen tweehonderd tweeëndertig duizend
vierenzeventig frank mits creatie en uitgifte van tweehonderd achtentwintig nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die
zullen worden toegekend aan mevrouw Jeannette Devroe.
5) Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging.
6) Omzetting van de munteenheid waarin het kapitaal wordt uitgedrukt van Belgische Frank naar euro.
7) Wijziging van artikel vijf der statuten van de vennootschap
rekening houdend met voorgaande beslissingen.
8) Volledige herwerking van de statuten met aanpassing van de tekst
aan de genomen beslissingen en aan de huidige wettelijke terminologie,
hernummering van de artikelen en goedkeuring van een integraal
nieuwe tekst van de statuten zonder evenwel het doel of andere
belangrijke statutaire bapalingen te wijzigen.
9) Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen
uit te voeren en aan notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk om de
gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten en hun aandelen uiterlijk vijf dagen voor de vergadering neer
te leggen op de zetel van de vennootschap.
(74217)
Promabo, naamloze vennootschap,
Hofstraat 143, 8434 Westende

R. & M. Bossuyt & Wwe. Dewitte, naamloze vennootschap,
Deerlijkstraat 45, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 48134 — BTW 405.390.516
Buitengewone algemene vergadering
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan op VRIJDAG 08/06/2001 om
9.30 uur in de studie van notaris Patrick TORRELLE, Marktstraat 52 te
8530 Harelbeke, met als agenda : 1. -Kapitaalverhoging met een bedrag
van 1.251.074 BEF om het te brengen van 1.250.000 BEF op een bedrag
van 2.501.074 BEF door incorporatie in het kapitaal van de beschikbare
reserves ten bedrage van 1.251.074 BEF, zonder creatie van nieuwe
aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.
-Vaststelling dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is. 2. -Besluit
om het kapitaal uit te drukken in euro; vaststelling dat het kapitaal van
de vennootschap 62.000 euro bedraagt. - Aanpassing van artikel 5 van
de statuten aan de hiervoorgenomen besluiten. 3. Wijziging van de
externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap in die
zin dat de vennootschap in de handelingen en in rechte wordt
vertegenwoordigd en al de akten die de vennootschap verbinden
geldig worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder alleen
handelend. Aanpassing van artikel 20 van de statuten. 4. Aanpassing
aan de nieuwe terminologie en in het bijzonder van de artikelen 7, 9,
10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 27 en 29 van de statuten om deze in
overeenstemming te brengen met het nieuw Wetboek van Vennootschappen, in werking getreden op 06/02/2001. 5. Schrapping van de
tekst van artikel 6 en van het zinsdeel ″ter uitzondering van wat
hiervoor werd bepaald met betrekking tot het toegestane kapitaal″ in
artikel 10, inzake het toegestaan kapitaal. 6. Machtiging aan de raad
van bestuur tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden en tot
coördinatie van de statuten. Om tot de vergadering toegelaten te
worden, dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de statuten.
(74221)

Rami, naamloze vennootschap,
Daal 25, 9450 Denderhoutem
H.R. Aalst 56043

H.R. Veurne 28456 — NN 419.454.823
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10.30 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74218)
De raad van bestuur.
Promotor Vangronsveld, naamloze vennootschap,
Villerspark 1/6, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 91455 — BTW 456.877.522
Gewone algemene vergadering op 08/06/2001 om 10.00 u op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de raad
van bestuur. 5. Besprekingen van diverse aard. De aandeelhouders
worden verzocht zich te richten naar de bepalingen van de statuten.
(74219)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 08/06/2001, om 18 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Ontlasting
bestuurders. 5. Vergoeding aan het kapitaal. 6. Diversen. Zich richten
naar de statuten.
(74222)

Ramses, naamloze vennootschap,
Burgemeester Vercruysselaan 26, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 129477
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 08/06/2001 om
09.00 uur. — Agenda : 1. Melding toepassing artikel 523 Wetboek van
Vennootschappen. 2. Verslag raad van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Benoemingen. 7. Omvorming kapitaal in euro. Zich richten naar
de statuten.
(74223)
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Regitop, naamloze vennootschap,
Grote Markt 16, 8970 Poperinge
H.R. Ieper 33766
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 13.00 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.
(74224)

Reklame Promotie, naamloze vennootschap,
Hoekstraat 69 3900 Overpelt
H.R. Hasselt 59232 — BTW 423.279.492
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarlijkse algemene vergadering, die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 14.00 uur ten maatschappelijke zetel en met volgende
agenda : 1. Goedkeuring uitstel algemene vergadering; 2. Verslag raad
van bestuur; 3. Goedkeuring van de jaarrekening; 4. Bestemming van
het resultaat; 5. Décharge aan de raad van bestuur; 6. Diversen : zich
richten naar de statuten.
(74225)

Rina Gielen Wellens, naamloze vennootschap,
Hoevenstraat 38, 3900 Overpelt
H.R. Hasselt 74286 — BTW 438.606.680
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 10.00 u., 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.
(74226)

Roger Colson, naamloze vennootschap,
Stokkemerbaan 32, 3650 Dilsen-Stokkem
H.R. Tongeren 70345 — BTW 444.834.278
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 17.00 u., op de zetel. — Agenda :
1- Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000; 2- Bestemming
van het resultaat; 3- Kwijting aan de raad van bestuur; 4- Vergoeding
bestuurders; 5- Diversen.
(74227)

Roger Mylle, commanditaire vennootschap op aandelen,
Kreupelstraat 40, 8510 Bellegem
H.R. Kortrijk 113408 — BTW 431.528.254
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om
11 uur. AGENDA : 1. Verslag van de zaakvoerders. 2. Onderzoek en
goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de zaakvoerders.
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.
(74228)
De zaakvoerders.

Rollez J.P, naamloze vennootschap,
Koningin Elisabethsquare 1, 8310 Assebroek (Brugge)
H.R. Brugge 75240 — BTW 446.709.348
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 08/06/2001 ten maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74229)
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Romney-Invest, naamloze vennootschap,
Rodestraat 5-7, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 247432

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel, Rodestraat 5-7 te 2000 Antwerpen op vrijdag
08/06/2001 te 10 uur. AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring
afgesloten per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. 4. Ontslag en benoemingen.
(74230)

Royal Building, naamloze vennootschap,
Desquinlei 90, bus 2J
H.R. Antwerpen 206983 — BTW 416.586.888

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 te 9 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Toepassing art.60 van de vennootschappenwet.
2. Verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring der jaarrekening.
4. Voortzetting der activiteiten. 5. Bijzonder verslag ingevolge art. 633
en 634. 6. Herstruktureringsmaatregelen zonder ontbinding. 7. Kwijting.
(74231)

Roydekor, naamloze vennootschap,
Statiestraat 27, 8840 Staden
H.R. Ieper 6846 — BTW 412.822.201

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
09/06/2001 om 9.00 uur. — Agenda : 1. Bespreking van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/2000. 2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bezoldigingen. 5. Herbenoemingen.
6. Varia.
(74232)
De raad van bestuur.
″Ryssaert & Co Belgium″, in het kort : ″Rycobel″,
naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 47, 8540 Deerlijk
H.R. Kortrijk 114882 — BTW 433.384.716

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering die gehouden wordt voor het Ambt en op
het kantoor van notaris Ignace Saey te Deerlijk, Harelbekestraat 81 op
vrijdag 08/06/2001 om 9 uur.
Agenda :
1. Aanpassing in art 2 van het adres van de zetel ingevolge de zetelverplaatsing. 2. Kapitaalverhoging met 177.389 BEF om het kapitaal te
brengen op 4.437.389 BEF door opname van reserves zonder creatie van
aandelen. 3. Omzetting van het kapitaal in 110.000 euro. 4. Aanpassing
van de statuten aan de gestemde kapitaalwijziging. 5. Schrapping in
art 5 van bepalingen betreffende het toegestaan kapitaal. 6. Toekenning
van bevoegdheid om vennootschap te vertegenwoordigen aan elk
gedelegeerd-bestuurder afzonderlijk optredend. Aanpassing art 19 en
20. 7. Wijziging datum jaarvergadering om deze te houden op de laatste
maandag van juni om 10 uur; wijziging art 26. 8. Aanpassing van de
statuten aan het Wetboek van vennootschappen (kapitaalverhoging,
kapitaalvermindering, verkrijging eigen aandelen, aantal bestuurders,
schriftelijke besluitvorming raad van bestuur, toezicht, bijeenroeping
algemene vergadering, jaarrekening en jaarverslag, terminologie).
9. Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerde-bestuurders.
10. Machten.
Om toegelaten te worden tot de vergadering dienen de aandeelhouders zich te schikken naar de wettelijke en statutaire bepalingen.
(74233)
De raad van bestuur.
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S.I.A.K., naamloze vennootschap,
Valkenlaan 17, 2900 Schoten

Samy, naamloze vennootschap,
Gullegemsesteenweg 10, 8501 Kortrijk (Bissegem)
H.R. Kortrijk 90448 — BTW 415.238.390

H.R. Antwerpen 310016 — BTW 454.825.179

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden wordt op 08/06/2001, om 18.00 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur; 2. Goedkeuring
van de jaarrekening; 3. Bestemming der resultaten; 4. Kwijting van
bestuurders; 5. Ontslag en benoemingen; 6. Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen v.d.
statuten.
(74234)

De aandeelhouders worden verzocht om de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op vrijdag
08/06/2001 om 10.00 uur ten kantore van notaris Luc DE MUELENAERE, te 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 79, met
volgende agenda :
1/ Kapitaalverhoging met 1.573.793 BEF door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie
en uitgifte van nieuwe aandelen.
2. Omzetting van het kapitaal in euro.

Saelemans, naamloze vennootschap,
Molenstraat 102, 9255 Buggenhout
H.R. Dendermonde 49731 — BTW 439.039.519

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 11/06/2001 te 16 uur, ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de bestuurder; 2. Goedkeuring van de
vergoeding van de bestuurder; 3. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat;
5. Kwijting aan de bestuurder. 6. Ontslag - benoeming - herbenoeming
bestuurders.
(74235)

Saelemans & zonen, naamloze vennootschap,
Molenstraat 102, 9255 Buggenhout
H.R. Dendermonde 45912 — BTW 439.039.717

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 11/06/2001 te 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring van
de vergoeding van de bestuurders. 3. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 4. Goedkeuring van de bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurder. 6. Ontslag - benoeming - herbenoeming
bestuurders.
(74236)

3. (Her)formulering van de statutaire bepalingen : uitoefening van
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; verwerving van eigen
aandelen, aflossing van het kapitaal; bijeenkomst, samenstelling,
bevoegheid en werking van de raad van bestuur; benoeming en
bezoldiging van bestuurders en commissarissen; bijeenkomsten,
werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering;
winstverdeling en ontbinding en vereffening van de vennootschap.
Afschaffing van de statutaire bepalingen inhoudende bevoegdheden
van de raad van bestuur inzake toegestaan kapitaal en van de statutaire
verplichting tot het opmaken van een jaarverslag.
4/ Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te
nemen besluiten en actualisering van de tekst met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
5/ Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de
genomen besluiten-volmachten.
Zich gedragen naar de statuten.
(74239)
De raad van bestuur.
Savic, naamloze vennootschap,
Ringlaan 10, 8501 Kortrijk (Heule)
H.R. Kortrijk 55017 — BTW 405.364.879
Jaarvergadering op 12/06/2001 om 14 uur op de zetel. AGENDA :
1. Jaarverslag en verslag van commissaris. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Resultaatsaanwending. 4. Kwijting aan bestuurders
en commissaris en goedkeuring van hun vergoeding. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Diverse. Zo de algemene vergadering een dividend
toekent, zal dit betaalbaar zijn in de KBC vanaf 14 juni 2001.
(74240)
De raad van bestuur.

SAGI, société anonyme,
rue de Bouhémont 21, 4950 Waimes
R.C. Verviers 56477

Schelfhout Computer Systemen, naamloze vennootschap,
Zavelstraat 7, 9190 Stekene
H.R. Sint-Niklaas 43775 — NN 429.285.178

Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001, à 17h30 au siège
social. — Ordre du jour : Rapport Conseil d’Administration. Approbation comptes annuels au 31/12/2000. Affectation résultat. Décharge aux
administrateurs. Conversion capital en euro. Divers.
(74237)

Samlinco, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 09/06/2001 om
15 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag van de zaakvoerders. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de zaakvoerders. 5. Rondvraag. 6. Ontslag en
benoeming van bestuurders. De aandeelhouders dienen zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74241)

Potterstraat 208, 9170 Sint-Pauwels
H.R. Sint-Niklaas 45527 — BTW 432.828.549

Schiffeleers Glas, naamloze vennootschap,
Aardbruggenstraat 91, 3570 Alken
H.R. Tongeren 64981 — BTW 435.968.379

Jaarvergadering op 14/06/2001 om 10 uur ten maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/2000. 2. Kwijting aan bestuurders. 3. Benoemingen. 4. Omzetting van het kapitaal in euro mits kapitaalverhoging onder de voorwaarden van artikel 47 van de wet betreffende de euro, en coördinatie
van de statuten. 5. Volmacht voor publicatie en handelsregister. Zich
schikken naar de statuten.
(74238)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 om 19 uur
op de maatschappelijke zetel. AGENDA : Verslag raad van bestuur.
Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. Bestemming van het resultaat. Kwijting bestuurders. Benoemingen. Zich schikken naar de statuten.
(74242)
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Schouwen, naamloze vennootschap,
Postelweg 22, 2490 Balen
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Servais, naamloze vennootschap,
Servaislaan 15, 1500 Halle
H.R. Brussel 570984 — NN 450.082.770

H.R. Turnhout 61802 — BTW 436.884.040

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 08/06/2001 om
14 :00 uur in het kantoor van notaris Yves Clercx te 3600 Genk, Berglaan 11 met als agenda : 1. Kapitaalverhoging met 1.251.074 BEF om het
te brengen van 1.250.000 BEF tot 2.501.074 BEF door incorporatie van
beschikabre reserves zonder uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in 62.000 euro. 3. Aanpassing van de statuten aan
de genomen beslissingen en aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, onder meer door weglating van verwijzingen naar
welbepaalde artikelen van de oude vennootschappenwet. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74243)

Schrijnwerken Waterschoot, naamloze vennootschap,
Lokerenbaan 237, 9240 Zele
H.R. Dendermonde 37639 — BTW 425.061.522

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van
een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap die zal gehouden worden in het kantoor van notaris
Patrick Lemmerling, te 9240 Zele, Raakstraat, nummer 8, op vrijdag
08/06/2001, om 18 uur.
Agenda buitengewone algemene vergadering :
a) Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met 2.895 BEF
om het te brengen van 10.001.400 BEF naar 10.004.295 BEF en dit door
inlijving van beschikabre reserves ten belope van 2.895 BEF. b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is geschied. c) Afschaffing
van de nominale waarde (5.925 BEF) van de bestaande 1.688 aandelen
en vervanging door een fractiewaarde : elk aandeel vertegenwoordigt
voortaan 1/1.688e deel van het kapitaal. d) Conversie van het kapitaal
van de vennootschap van 10.004.295 BEF naar 248.000 EUR - aanpassing van de tekst van artikel 5 (kapitaal) van de statuten. e) Aanpassing
van de sttauten van de vennootschap aan de recente codificatie van het
vennootschapsrecht (wet van 7 mei 1999 - BS van 6 augustus 1999).
f) Verlenen van machtiging aan de raad van bestuur om de genomen
beslissingen ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren.
Om deze vergadering te mogen bijwonen, zullen de aandeelhouders
zich gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen terzake.
(74244)
De raad van bestuur.

Sempervirens, naamloze vennootschap,
Baertstraat 2, 8740 Pittem
H.R. Brugge 78109 — BTW 450.263.112

De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op zaterdag 09/06/2001 om 14 uur. AGENDA :
1. Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door artikel
60 Venn.W. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 4. Bezoldigingen bestuurders. 5. Resultaatbestemming. 6. Kwijting aan de bestuurders.
7. Benoeming bestuurders. 8. Rondvraag. Om geldig aanwezig of
vertegenwoordigd te zijn dienen de wettelijke en statutaire bepalingen
nageleefd te worden. Neerlegging van de aandelen geschiedt op de
maatschappelijke zetel.
(74245)
De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering te willen bijwonen die zal gehouden worden op
08/06/2001, te 11 u.30 m., in het kantoor van notaris Defrancq te Zellik,
Brusselsesteenweg 521.
Agenda :
1. Kapitaalverhoging met één miljoen duizend en vierenzeventig
frank (1.001.074,-fr) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd
duizend frank (1.500.000) tot twee miljoen vijfhonderd en één duizend
en vierenzeventig frank (2.501.074,-fr) door creatie van honderd
aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de
bestaande, en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Op deze
nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven tegen pari in
geld en zij zullen volledig worden afbetaald.
2. Inschrijving op en afbetaling van de nieuwe aandelen.
3. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
4. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro waardoor het
kapitaal wordt vastgelegd op tweeënzestig duizend euro.
5. Wijziging van artikel vijf (5) der statuten om het in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten.
6. Aanpassing van de statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen.
a) in artikel 6 : - alinea 6 : schrapping van de laatste zin (″Deze
vergadering ... 34 bis par 1 3˚ lid″); - alinea 8 : vervanging van de
woorden ″de vennootschappenwet″ door ″het Wetboek van Vennootschappen″.
b) vervanging van artikel 8 door de volgende tekst :
″De aandelen zijn op naam of aan toonder, naar keuze van de
aandeelhouder. De omruilingskosten zijn ten laste van de aandeelhouder die erom verzoekt.
De vennootschap mag één of meer verzameleffecten aan toonder, die
aandelen aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief op het ogenblik van de uitgifte,
hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder bij wege van omruiling van bestaande aandelen aan toonder.″
c) in artikel 9 bis : - punt 3. eerste alinea : vervanging van de woorden
″48 paragraaf 2 van de vennootschappenwet″ door de woorden ″481
van het Wetboek van Vennootschappen″. - punt 4. vervanging van de
woorden ″artikel 52bis van de vennootschappenwet″ door de woorden
″artikels 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen″.
d) vervanging van artikel 16 door de volgende tekst :
″De raad van bestuur kan slechts beraadslagen wanneer ten minste
de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en
besluiten bij meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Elke bestuurder, die belet is of afwezig, kan bij brief, telegram, telefax
of telex, een van zijn collega’s afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op de vergaderingen van de raad en er te stemmen in zijn plaats.
In dit geval, wordt de volmachtgever geacht aanwezig te zijn.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid
en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten
van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de
laatste bestuurder voormeld document ondertekent.
Deze procedure is evenwel uitgesloten in de gevallen bepaald in de
wet.″
e) vervanging van artikel 16bis door volgende tekst :
″par. 1 Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een
beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de
raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders
voor de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de
rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang
moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die
de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap één of meer
commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens
die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.
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De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de in het
eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het
genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan moeten
in de notulen worden vermeld. In het verslag bedoeld in artikel 96 van
het Wetboek van Vennootschappen moeten de voornoemde notulen in
hun geheel worden opgenomen.
Het in artikel 153 van vermeld Wetboek bedoelde verslag van de
commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten
van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de
zin van het eerste lid bestaat.

Seveton, naamloze vennootschap,
Meersbloem-Leupegem 58, 9700 Oudenaarde
H.R. Oudenaarde 42709 — BTW 460.622.019
Jaarvergadering op 09/06/2001 te 14 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.
(74247)
Shoppingcenter Het Schaluin, naamloze vennootschap,
Oude Mechelsebaan 150, 3200 Aarschot

par. 2 Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen of
verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur,
betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn
gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of
onrechtstreeks ten minste vijfennegentig procent bezit van de stemmen
verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten,
dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijfennegentig
procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk
van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

De gewone algemene vergadering heeft plaats ten maatschappelijke
zetel op donderdag 14/06/2001 om 17 uur. AGENDA : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders.
4. Bestemming resultaat. 5. Ontslagen en/of benoemingen. 6. Allerlei.
Aandelen deponeren ten maatschappelijke zetel.
(74248)

Bovendien is par. 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van
de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen
die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die
op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.″

Belgische Beton Maatschappij, naamloze vennootschap,
Gemeenschappenlaan 100, 1200 Brussel

f) vervanging van artikel 18 door de volgende tekst :
″Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in
artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, worden geen
commissarissen benoemd. Iedere aandeelhouder heeft dan individueel
de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Iedere vennoot kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze
vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.″.
g) in fine van artikel 20 toevoeging van de volgende alinea’s :
″De oproepingen worden verricht overeenkomstig de wet.
Iedere aandeelhouder mag verzaken aan deze oproeping; in ieder
geval zal zijn oproeping als rechtsgeldig worden beschouwd indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is.″.
h) toevoeging van een artikel 20bis luidend als volgt :
″Artikel 20bis - Toelating tot de algemene vergadering
De raad van bestuur kan eisen dat om toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, de aandeelhouders hun aandelen dienen neer
te leggen minstens drie dagen vóór de vergadering op de zetel van de
vennootschap of in een bank. Indien de raad van bestuur van dit recht
gebruik maakt, dient dit vermeld in de oproeping.
De raad van bestuur mag de eigenaars van aandelen op naam
verzoeken binnen een zelfde termijn de raad in te lichten van hun
intentie aan de algemene vergadering deel te nemen alsook van het
aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
De houders van obligaties kunnen deelnemen aan de algemene
vergadering, doch slechts met een raadgevende stem en mits vervulling van de voorwaarden hiervoor bepaald.
Een aanwezigheidslijst met aanduiding van de naam van de aandeelhouders alsook van hun aantal aandelen dient getekend door iedere
aandeelhouder of hun vertegenwoordiger vóór de vergadering.″.
i) in artikel 22 vervanging van de woorden ″74bis van de
vennootschappenwet″ door de woorden ″541 van het Wetboek van
Vennootschappen″.
j) in artikel 24 alinea 4 schrapping van de woorden ″van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig, op de boekhouding en de
jaarrekeningen van de ondernemingen en de uitvoeringsbesluiten
hierop.″.
k) in artikel 25 vervanging van de woorden ″77 bis van de Samengeschakelde Wetten op de handelsvennootschappen″ door de woorden
″617 van het Wetboek van Vennootschappen″.
7. Machten te verlenen aan de raad van bestuur om de beslissingen
uit te voeren die op voorgaande punten moeten genomen worden.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(74246)

H.R. Leuven 65043 — BTW 426.957.970

H.R. Brussel 4273 — BTW 400.459.154
Bijeenroeping
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de statutaire algemene
vergadering, die overeenkomstig artikel 25 van de statuten, zal
plaatsvinden op de tweede vrijdag van de maand juni, dus op
08/06/2001 om 15 uur in het Sodehotel Woluwe, zaal WRIGHT,
E. Mounierlaan 5, te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2000 afgesloten op 31/12/2000 (gewone en geconsolideerde jaarrekeningen).
2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2000 afgesloten op
31/12/2000 (gewone en geconsolideerde jaarrekeningen).
3. Goedkeuring van de betaalde vergoedingen in de loop van het
boekjaar 2000 aan bestuurders of aan maatschappijen waarin bestuurders rechtstreekse of onrechtstreekse belangen hebben voor een globaal
bedrag van 2.600.000 BEF.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de betaalde vergoedingen in
de loop van het boekjaar 2000 aan bestuurders of aan maatschappijen
waarin bestuurders rechtstreekse of onrechtstreekse belangen hebben
voor een globaal bedrag van 2.600.000 BEF.
4. Goedkeuring van de betaalde honoraria in de loop van het
boekjaar 2000 voor bijzondere toevertrouwde opdrachten aan de
commissaris en aan een verwante vennootschap voor een totaal bedrag
van 2.352.900 BEF.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de betaalde honoraria in de
loop van het boekjaar 2000 voor bijzondere toevertrouwde opdrachten
aan de commissaris en aan een verwante vennootschap voor een totaal
bedrag van 2.352.900 BEF.
5. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31/12/2000 en van de
voorgestelde bestemming van het resultaat, inclusief de uitkering van
een netto dividend van 720 BEF per aandeel.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de jaarrekeningen per
31/12/2000 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat,
inclusief de uitkering van een netto dividend van 720 BEF per aandeel.
6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar 2000.
Voorstel van besluit : kwijting verlenen aan de bestuurders.
7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar 2000.
Voorstel van besluit : kwijting verlenen aan de commissaris.
8. Benoeming van een college van commissarissen en vergoeding.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de benoeming van een college
van commissarissen, bestaande uit Deloitte & Touche, vertegenwoordigd door de heer Philippe Roelants, commissaris thans al in functie,
met het Kabinet Van Passel, Mazars & Guerard, vertegenwoordigd
door de heer Hugo Van Passel, voor de boekjaren 2001 tot 2003. De
huidige honoraria van de commissaris (900.000 BEF/jaar) blijven
ongewijzigd en zullen verdeeld worden onder de twee kabinetten.
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9. Omzetting van het kapitaal in euro en afronding van het bedrag
als gevolg van de omzetting in euro.
Voorstel van besluit : goedkeuring van de omzetting van het kapitaal
in euro en verhoging ervan als gevolg van de omzetting door afneming
van 798,56 euro van de reserves, om het bedrag op 1.860.000 euro te
brengen.
Op uitdrukkelijk verzoek van de aandeelhouders die meer dan een
vijfde van het sociaal kapitaal bezitten zijn de twee volgende punten
aan de agenda bijgevoegd :
10. Intrekking van de mandaten van de bestuurders.
11. Benoeming van nieuwe bestuurders.
Om op de vergadering te worden toegelaten, worden de aandeelhouders verzocht zich naar de voorschriften van artikel 27 te schikken.
De aandelen moeten ten laatste vijf dagen vóór de vergadering neergelegd worden in Brussel op de maatschappelijke zetel of bij de
volgende bankinstellingen : Artesia, BBL, Fortis Bank, KBC
Bank.
(74249)

Proposition de décision : approbation de la conversion du capital en
euro et de l’augmentation suite à la conversion de celui-ci par prélèvement de 798,56 euro des réserves afin de porter le montant du capital à
1.860.000 euro.
A la demande expresse d’actionnaires détenant plus d’un cinquième
du capital social, les deux points suivants ont été ajoutés à l’ordre du
jour :
10. Retrait des mandats des administrateurs.
11. Nomination de nouveaux administrateurs.
Pour être admis à cette assemblée, les actionnaires sont priés de se
conformer à l’article 27 des statuts. Les dépôts doivent être effectués
cinq jours avant l’assemblée au plus tard, à Bruxelles au siège social ou
dans les établissements bancaires suivants : Artesia, BBL, Fortis Banque,
KBC Bank.
(74250)

Société belge des Bétons, société anonyme,
avenue des Communautés 100, 1200 Bruxelles

R.C. Charleroi 130329 — T.V.A. 415.843.255

R.C. Bruxelles 4273 — T.V.A. 400.459.154
Convocation
Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui, conformément à l’article 25 des statuts, se tiendra le
deuxième vendredi du mois de juin, soit le 08/06/2001 à 15 heures au
Sodehotel Woluwe, salle WRIGHT, avenue E. Mounier n˚ 5, à
1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration concernant l’exercice 2000 clôturé au 31/12/2000 (comptes annuels et consolidés).
2. Rapport du commissaire concernant l’exercice 2000 clôturé au
31/12/2000 (comptes annuels et colsolidés).
3. Ratification des rémunérations payées au cours de l’exercice 2000
à des administrateurs ou à des sociétés dans lesquelles des administrateurs ont des intérêts directs ou indirects pour un montant global de
2.600.000 BEF.
Propositon de décision : ratification des rémunérations payées au
cours de l’exercice 2000 à des administrateurs ou à des sociétés dans
lesquelles des administrateurs ont des intérêts directs ou indirects pour
un montant global de 2.600.000 BEF.
4. Ratification des honoraires payés au cours de l’exercice 2000 pour
les missions particulières confiées au commissaire et à une société
apprarentée pour un montant total de 2.352.900 BEF.
Proposition de décision : ratification des honoraires payés au cours
de l’exercice 2000 pour les missions particulières confiées au commissaire et à une société apparentée pour un montant total de 2.352.900
BEF.
5. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000 et de la proposition d’affectation du résultat, y compris la distribution d’un dividende
net de 720 BEF par action.
Proposition de décision : approbation des comptes annuels arrêtés
au 31/12/2000 et de la proposition d’affecation du résultat, y compris
la distribution d’un dividende net de 720 BEF par action.
6. Décharge aux administrateurs pour l’exercice 2000.
Proposition de décision : donner décharge aux administrateurs.
7. Décharge au commissaire pour l’exercice 2000.
Proposition de décision : donner décharge au commissaire.
8. Nomination d’un collège de commissaires et rémunération.
Propostion de décision : approbation de la nomination d’un collège
de commissaires, associant Deloitte & Touche, représenté par Monsieur
Philippe Roelants, commissaire, actuellement déjà en fonction, au
Cabinet Van Passel, Mazars & Guerard, représenté par Monsieur Hugo
Van Passel, pour les exercices 2001 à 2003. Les honoraires actuels du
commissaire (900.000 BEF/an) resteront inchangés et seront partagés
par les deux cabinets.
9. Conversion du capital en euro et arrondi du montant suite à la
conversion.

Société nouvelle de Distribution,
en abrégé : ″S.N.D.″, société anonyme,
boulevard Tirou 17, 6000 Charleroi

L’assemblée générale se réunira le 08/06/2001 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 des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et commissaire. 5. Renouvellement de
mandats. 6. Conversion du capital en euro. 7. Divers.
(74251)

Sogemob, société anonyme,
rue des Merciers 5, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 63259 — NN 434.838.033
Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001 à 14.00 h, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation du rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Nomination et démission statutaires. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(74252)

Soper SBM, naamloze vennootschap,
Assesteenweg 117, 1740 Ternat
H.R. Brussel 366518 — BTW 408.394.447
De jaarvergadering zal worden gehouden op de zetel van de
vennootschap op 08/06/2001 te 15 uur. — Agenda : 1. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/2000. 2. Kwijting aan de raad van
bestuur. 3. Herbenoeming bestuurders.
(74253)

Sourceline europe, naamloze vennootschap,
Sint-Laureiskaai 7, 2000 Antwerpen-1
H.R. Antwerpen 282297 — BTW 443.456.581
Jaarvergadering op maandag 11/06/2001 te 9.30 uur, ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(74254)

Stad Turnhouts Kleding, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 39, 2300 Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op de zetel van de vennootschap op 12/06/2001 om 15 uur.
DAGORDE : 1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen.
(74255)
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A. Stevens & zoon, naamloze vennootschap,
Fraterstraat 37B, 9820 Merelbeke

Telmo-Invest, naamloze vennootschap,
Lokerseweg 34, 8970 Reningelst

H.R. Gent 136639 — BTW 424.911.666

H.R. Ieper 35463 — BTW 453.118.969

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 14/06/2001 te 17 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. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74256)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op vrijdag 08/06/2001 om 14 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van
bestuur + art. 103 Venn. Wet. 2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(74262)

Swannet, naamloze vennootschap,
Nijverheidsstraat 13, 2530 Boechout
H.R. Antwerpen 190475 — BTW 407.911.427
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden wordt op 07/06/2001, om 20 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Kennisname jaarverslag raad van bestuur;
2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting aan de bestuurders; 4. Rondvraag. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen
v.d. statuten.
(74257)
Synvestpro, naamloze vennootschap,
Brasschaatsebaan 3, 2970 Schilde

Ten Yards, naamloze vennootschap,
Wolvenstraat 20, 8500 Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 13/06/2001 te 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.
(74263)
The Color Revolution, naamloze vennootschap,
Londenstraat 28-30, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 311891 — BTW 455.882.182

H.R. Antwerpen 260607 — BTW 431.672.566
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoemingen. 5. Omzetting kapitaal naar euro. 6. Diversen. Zich richten naar de statuten.
(74258)
T.H.F.L., naamloze vennootschap,
Kruisstraat 21, 3530 Houthalen-Helchteren
H.R. Hasselt 97793 — BTW 462.286.855
De dames en heren aandeelhouders worden uitgenodigd op de
gewone algemene vergadering die op 14/06/2001 zal gehouden
worden ten maatschappelijke zetel te 10 uur en zal beraadslagen over
volgende agenda : 1. Verslag raad van bestuur 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000 - Bestemming resultaat 3. Décharge, ontslag
en benoeming bestuurders 4. Omzetting van het kapitaal in euro
5. Kapitaalsverhoging ten einde het in euro omgezette kapitaal af te
ronden op het hogere duizendtal 6. Varia De aandeelhouders worden
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de statutaire bepalingen.
(74259)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 09/06/2001 om
20.00 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Omvorming kapitaal in euro. 7.
Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan
de statuten.
(74264)
Thissen, société anonyme,
rue De Bouhémont 21, 4950 Waimes
R.C. Verviers 45774 — T.V.A. 430.126.704
Assemblée générale ordinaire le 08/06/2001, à 17 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.
(74265)
Thot Management Consultancy, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 24, 8780 Oostrozebeke
H.R. Kortrijk 138480 — BTW 458.244.430

TA Control Systems, naamloze vennootschap,
Jagersdreef 1, 2900 Schoten
H.R. Antwerpen 315489 — BTW 445.402.323
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal gehouden worden op 08/06/2001 te 18 uur op de maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en accountant.
5. Bespreking wijziging doelstellingen. 6. Rondvraag.
(74260)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 09/06/2001 om 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 te verlenen aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich
te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74266)
″Timberco″, naamloze vennootschap,
Industriezone E3 - Karrewegstraat 114, 9800 Deinze

Tedekor, naamloze vennootschap,
Hoogledestraat 93, 8610 Kortemark

H.R. Gent 166550 — BTW 448.300.742

H.R. Oostende 45952 — BTW 439.390.402

De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van
notaris Monballyu, Godelieve te Pittem, op 08/06/2001 om 14 u. 45 m.,
met volgende agenda :

Jaarvergadering op 19/06/2001 om 18 :00 op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74261)
De raad van bestuur.

″1. Wettelijke vereiste verslagen en situatie die niet meer dan drie
maanden voordien werd opgemaakt.
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2. Wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel inzake
onder meer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica
aangelegenheden, tussenpersoon in de handel, alsmede het verrichten
van vertaalwerk en bijhorende diensten.
3. Een eerste kapitaalverhoging met elf miljoen zevenenzeventigduizend achthonderd vierenzeventig (11.077.874) frank om het kapitaal te
brengen op twaalf miljoen driehonderd zevenentwintigduizend achthonderd en vierenzeventig (12.327.874) frank, door inlijving van
herwaarderingsmeerwaarden ten belope van het overeenkomstig
bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
4. Een tweede kapitaalverhoging ten belope van zeven miljoen vijfendertigduizend tweehonderd achtenzeventig (7.035.278) frank om het
kapitaal te brengen op negentien miljoen driehonderd drieënzestigduizend honderd tweeënvijftig (19.363.152) frank, door inbreng in natura
(vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstig
bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd vijfenzestig (165) nieuwe
aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, uit te geven en
in te schrijven tegen de globale prijs van zeven miljoen vijfendertigduizend tweehonderd achtenzeventig (7.035.278) frank. Bepaling van
de rechten van deze nieuwe aandelen.
5. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen
hiervoor. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.
6. Toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee miljoen
vijfhonderdduizend (2.500.000) euro en hernieuwen mogelijkheid van
verwerven van eigen aandelen of winstbewijzen in voordeel van de
raad van bestuur.
7. (Her)formulering van de modaliteiten van : de uitoefening van het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, de aflossing van het
kapitaal, de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking
van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders
en commissarissen, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling.
8. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te
nemen besluiten en actualisering.
9. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten.″
(74267)
De raad van bestuur.

″Timberdry″, naamloze vennootschap,
Industriezone E3 - Karrewegstraat 114, 9800 Deinze

18049

6. (Her)formulering van de modaliteiten van : de uitoefening van het
voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in speciën, de aflossing van het
kapitaal, de bijeenkomsten, samenstelling, bevoegdheid en werking
van de raad van bestuur, de benoeming en bezoldiging van bestuurders
en commissarissen, de bijeenkomsten van, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en de winstverdeling.
7. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te
nemen besluiten en actualisering.
8. Opdracht tot coördinatie van de statuten - volmachten.″
(74268)
De raad van bestuur.

Tony Destorme, naamloze vennootschap,
Brugstraat 5, 8581 Avelgem (Kerkhove)
H.R. Kortrijk 133051 — BTW 453.096.896

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal plaatsvinden op 09/06/2001 om 11 uur ten
maatschappelijke zetel te Avelgem (Kerkhove), met volgende agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing en toelichting van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van voornoemde stukken.
4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.
5. Bestemming van het resultaat. 6. Rondvraag. Om tot de vergadering
toegelaten te worden dienen de aandeelhouders zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten.
(74269)

Trafiba, société anonyme,
boulevard Tirou 17, 6000 Charleroi
R.C. Charleroi 153567 — T.V.A. 431.202.909

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 08/06/2001 à 19 h, au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs et
commissaire-réviseur. 5. Conversion du capital en euro. 6.
Divers.
(74270)

H.R. Gent 166553 — BTW 448.300.148
Trafitex,, société anonyme,
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van
notaris Monballyu, Godelieve, te Pittem, op 08/06/2001, om
15 u. 30 m., met volgende agenda :
″1. Wettelijke vereiste verslagen en situatie die niet meer dan drie
maanden voordien werd opgemaakt.
2. Wijziging, uitbreiding en herformulering van het doel inzake
onder meer patrimoniumbeheer, holdingactiviteiten, studie- en adviesbureau in financiële, commerciële, administratieve en informatica
aangelegenheden, tussenpersoon in de handel, alsmede het verrichten
van vertaalwerk en bijhorende diensten.
3. Een kapitaalverhoging met tien miljoen vijfenveertigduizend
honderd en tweeënzeventig (10.045.172) frank om het kapitaal te
brengen op elf miljoen tweehonderd vijfennegentigduizend honderd en
tweeënzeventig (11.295.172) frank, door inlijving van herwaarderingsmeerwaarden ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder
creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.
4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging
hiervoor. Omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro.
5. Toekennen van een toegestaan kapitaal tot twee miljoen
vijfhonderdduizend (2.500.000) euro en hernieuwen mogelijkheid van
verwerven van eigen aandelen of winstbewijzen in voordeel van de
raad van bestuur.

boulevard Tirou 17, 6000 Charleroi
R.C. Charleroi 149685 — T.V.A. 429.021.595

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 08/06/2001, à 20h au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2000. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs et commissaire réviseur.
5. Conversion du capital en euro. 6. Divers.
(74271)

Transport H. Dilissen en zonen, naamloze vennootschap,
Houtmolenstraat 61, 3900 Overpelt
H.R. Hasselt 67205 — BTW 430.175.105

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 08/06/2001 om
18.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en 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 en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Diversen.
(74272)

18050
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Trapp & C˚, naamloze vennootschap,

Tuca, naamloze vennootschap,

Hulshoutsesteenweg 33, 2220 Heist-op-den-Berg

Parklaan 55, bus 25, 2300 Turnhout

H.R. Mechelen 37472 — BTW 403.624.225

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 om 14 uur 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
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders en commissaris-revisor. 5. Benoeming van bestuurders en commissaris-revisor. 6. Rondvraag. Om
toegelaten te worden tot de vergadering zich schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74273)

H.R. Turnhout 2748 — NN 404.201.176

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de vennootschap zal plaats vinden op
12/06/2001 te 10 uur. AGENDA : 1. Bespreking en goedkeuring van de
jaarrekening op 12/06/2001. 2. Kwijting aan de bestuurders. (74276)

Twan Herenmode, naamloze vennootschap,
Casinostraat 34-36, 9100 Sint-Niklaas
H.R. Sint-Niklaas 1252 — BTW 415.062.307

Truck Invest, naamloze vennootschap,
Lichterveldestraat 39a, 8820 Torhout

De jaarvergadering zal gehouden worden op zaterdag 09/06/2001 te
11.30 uur, op het adres van de vennootschap. AGENDA : 1. Lezing van
het jaarverslag. 2. Lezing van het verslag van de commissaris.
3. Bespreking van de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 4. Goedkeuring van de jaarrekening. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de
commissaris. 6. Bezoldigingen. 7. Rondvraag. Conform artikel 31 van
de statuten worden de aandeelhouders verzocht hun aandelen te
deponeren minstens vijf volle dagen voor de vergadering hetzij op de
zetel van de vennootschap, hetzij aan de loketten van de Generale
Bank. Indien de jaarvergadering de jaarrekening en de resultaatverwerking goedkeurt zal het netto-dividend betaalbaar gesteld
worden aan de loketten van de Generale Bank middels afgifte van
coupon nummer 7 en dit vanaf 31/08/2001.
(74274)
De raad van bestuur.

Trudo Motor, naamloze vennootschap,
Schurhovenveld 2280, 3800 Sint-Truiden

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
buitengewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 10 uur ten kantore van notaris Verlinden te Sint-Niklaas
alsmede tot het bijwonen van de jaarvergadering, die zal gehouden
worden op 08/06/2001 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. Agenda
buitengewone algemene vergadering : 1. Verhoging van het kapitaal
met 1.251.074 BEF door incorporatie van beschikbare reserves in het
kapitaal zonder uitgifte van nieuwe aandelen om het te brengen op
2.501.074 BEF. 2. Omzetting van het kapitaal in euro. 3. Inhoudelijke en
terminologische aanpassing van de statuten aan het Wetboek van
Vennootschappen. 4. Schrapping van de artikels 8, 12, 20 en het derde
lid van artikel 24 uit de statuten. 5. Volledige herwerking van de
statuten om deze aan te passen aan voormelde agendapunten en aan
de bepalingen van de wet van 13 april 1995 en de wet van 7 mei 1999,
houdende codificatie van het Wetboek van Vennootschappen. 6. Machtiging aan de raad van bestuur tot hernummering en coördinatie van
de statuten. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de statuten. De raad van bestuur.
Agenda jaarvergadering :
1. Goedkeuring
31/12/2001.

der

jaarrekening

en

resultatenrekening

per

2. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
3. Bestemming resultaat.

H.R. Hasselt 66914 — BTW 429.991.892

4. Benoemingen.
5. Rondvraag.

Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen voor 08/05/2001 niet kon beslissen bij gebrek aan wettelijk
quorum worden de aandeelhouders verzocht een tweede bvitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 15.30 uur ten kantore van notaris Van Hoof te SintTruiden, Stapelstraat 6.
Agenda buitengewone algemene vergadering :
1. Verhoging van het kapitaal ten bedrage van 1.251.074 frank om het
te brengen van 1.250.000 frank op 2.501.074 frank middels incorporatie
van een bedrag van 1.251.074 frank aan beschikbare reserves zonder
uitgifte van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het maatschappelijk
kapitaal in euro. 3. Wijziging van artikel 12 van de statuten houdende
de mogelijkheid van de samenstelling van de raad van bestuur
bestaande uit ten minste twee leden. 4. Wijziging van de bepaling in
artikel 14 van de statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur
in geval van staking van stemmen beslissende stem toekent, van
rechtswege ophoudt gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw
uit ten minste drie leden bestaat. 5. Toevoeging van een nieuw lid aan
artikel 14 van de statuten houdende de mogelijkheid voor de raad van
bestuur om op schriftelijke wijze beslissingen te nemen. 6. Wijziging
van artikel 19 van de statuten aangaande de bepalingen in verband met
tegenstrijdig belang. 7. Schrappen van de laatste paragraaf van artikel
28 van de statuten. 8. Wijziging van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van de wet van
7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen. 9. Aanpassing van de artikelen van de statuten aan de genomen besluiten.
10. Machtiging aan de raad van bestuur tot coördinatie van de statuten.
De raad van bestuur.
(74275)

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(74277)
De raad van bestuur.

Usoco, naamloze vennootschap,
te 2110 Wijnegem, Vosveld 15
H.R. Antwerpen 38980 — BTW 403.796.647
Wijziging naam - Afschaffing nominale waarde der aandelen - Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - Omzetting van het
kapitaal in euro - Aanpassing en herformulering van de statuten
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden ten kantore van
notaris Joseph Roevens, te Brasschaat, door Verstraetelei 38, op
acht juni tweeduizend en één om acht uur dertig. De vergadering zal
over volgende agenda moeten beraadslagen : 1. Voorstel tot wijziging
van de naam van de vennootschap in ″USOCO PROPERTIES″ met
ingang vanaf het besluit. 2. Voorstel tot kapitaalverhoging met één
miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend vierenzeventig Belgische
frank (2.251.074 BEF) door incorporatie van belastingvrije reserves,
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het te brengen van één
miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische frank (1.250.000 BEF)
naar twee miljoen vijfhonderd en één duizend vierenzeventig Belgische
Frank (2.501.074 BEF). 4. Voorstel tot omzetting van het aldus
verhoogde kapitaal in tweeenzestigduizend euro (621.000 Eur).
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5. Voorstel tot wijziging van de statuten door aanpassing aan voormelde besluiten en door herformulering van de volledige tekst van de
statuten bij wijze van aanpassing aan het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen ingevoerd bij Wet van zeven mei negentienhonderd
negenennegentig en in werking getreden op zes februari tweeduizend
en één, volgens de tekst die voorafgaandelijk aan de vennoten wordt
overhandigd en aan het proces - verbaal gehecht zal blijven. Om tot de
vergadering toegelaten te worden dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar artikel 29 van de statuten.
(74278)

V.B. Invest, naamloze vennootschap,

18051

Van Gompel, naamloze vennootschap,
Sint-Amandinastraat 35, 3970 Leopoldsburg
H.R. Hasselt 34654 — BTW 401.358.977
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 12/06/2001 om
14 uur. AGENDA : 1. Bespreking jaarrekening; 2. Goedkeuring jaarrekening; 3. Kwijting bestuurders; 4. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders; 5. Kapitaalverhoging met
16.817 BEF door incorporatie beschikbare reserves, zonder creatie van
nieuwe aandelen; Omzetting kapitaal in 226.000 euro; Aanpassing en
coördinatie van de statuten. 6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(74282)
De raad van bestuur.

Oosterhovenstraat 48, 3560 Lummen
H.R. Hasselt 85017 — BTW 449.709.321

Van Laecke André, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 190, 9870 Olsene
H.R. Gent 144376 — NN 429.115.231

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen
van de jaarlijkse algemene vergadering, die zal gehouden worden op
08/06/2001 om 14.00 uur ten maatschappelijke zetel en met de
volgende agenda : 1. Goedkeuring uitstel algemene vergadering;
2. Verslag raad van bestuur; 3. Goedkeuring van de jaarrekening;
4. Bestemming van het resultaat; 5. Décharge aan de raad van bestuur;
6. Diversen; zich richten naar de statuten.
(74279)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering op 15/06/2001 om 14 uur. AGENDA : 1. Eventuele beslissingen
m.b.t. art.60 der S.W.H.S. 2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/2000. 4. Bestemming van
het resultaat. 5. Kwitantie te verlenen aan de bestuurders. 6. Aanpassing kapitaal - euro. 7. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te houden aan de statuten.
(74283)

Van de Sande & Co Woningbouw, naamloze vennootschap,

Van Meerhaeghe, naamloze vennootschap,
Tieltstraat 36, 8720 Dentergem

Broekzijstraat 143, 2275 Lille
H.R. Turnhout 24623 — BTW 414.991.635

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
de zetel, op 09/06/2001 te 16 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(74280)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 19.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Goedkeuring uitstel A.V. van 25 mei tot 8 juni;
2. Lezing van het verslag van de raad van bestuur; 3. Onderzoek en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000 en aanwending van
het resultaat; 4. Ontlasting van de bestuurders; 5. Ontslag en benoeming van de bestuurders; 6. Allerlei.
(74284)

Van Remoortel Aardappelverwerking, naamloze vennootschap,
Verheyenplein 8, 9130 Verrebroek
BTW 447.438.927

″Van den Wijngaerden en C˚″, naamloze vennootschap,
Kruisven 40, 2400 Mol
H.R. Turnhout 26326 — NN 404.204.047

De aandeelhouders worden verzocht een buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op 08/06/2001 om
10.00 uur, ten kantoor van notaris Wouters, te Balen, met volgende
agenda : 1. Kapitaalverhoging met 2.783.990,- BEF, om het te brengen
op 4.033.990,- BEF, door inlijving van eenzelfde bedrag uit de beschikbare reserves, zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen. 2. Omzetting van het kapitaal in 100.000 euro. 3. Verhoging van het bedrag van
de wettelijke reserve om deze te brengen op 403.399 BEF, hetzij
10.000,- euro, door overboeking van een bedrag van 278.399,- BEF van
de beschikbare reserves naar de wettelijke reserve. 4. Aanpassing van
het artikel inzake de winstverdeling aan de mogelijkheid tot kapitaalaflossing. 5. Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en
aan de vernieuwde vennootschapswetgeving, onder meer inzake
samenstelling en besluitvorming binnen de raad van bestuur, alsook
alle overbodige of onjuist geworden bepalingen te schrappen en/of
eventueel aan te passen, alsmede alle numerieke verwijzingen naar de
vennootschappenwet aan te passen ingevolge de inwerkingtreding van
het Wetboek van Vennootschappen. 6. Opdracht aan de raad van
bestuur tot coördinatie van de statuten. 7. Volmacht.
(74281)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 18.00 u., op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei afspraken. 6. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten.
(74285)

Vanneste Cie, naamloze vennootschap,
Venetiëlaan 42, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 110013 — BTW 428.665.467
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 om 11.30 uur. AGENDA :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31/12/2000. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Bezoldigingen. (74286)

Vanninvest, naamloze vennootschap,
Kortrijksesteenweg 281, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 125144 — NN 444.965.823
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 10 uur ten maatschappelijke
zetel. DAGORDE : 1. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000; 2. Kwijting aan de bestuurders; 3. Diverse.
(74287)

18052
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Vastgoed Sasolburg, naamloze vennootschap,
Gouden Handstraat 16, 8000 Brugge

Verbeke Bunkering, naamloze vennootschap,
Bredabaan 103, 2930 Brasschaat

BTW 432.196.762
H.R. Antwerpen 191553 — BTW 412.527.142
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08/06/2001 om 16.00 u., 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 de
bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Divers. Zich richten naar de
statuten.
(74288)
V.D. Van Damme, naamloze vennootschap,
Vaart 2, 9988 Watervliet

Algemene vergadering op 08/06/2001 om 10 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 31/12/2000.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Kwijting ter verlenen aan de commissaris-revisor. 6.
Benoeming extern accountant. 7. Varia. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. Neerlegging der aandelen ten minste vijf dagen voor de vergadering, ten maatschappelijke zetel.
(74294)

H.R. Gent 47521 — BTW 401.051.547
De jaarvergadering zal gehouden worden op 14/06/2001 om 14 uur,
op de zetel. AGENDA : 1. Lezing van het jaarverslag. 2. Bespreking van
de jaarrekening afgesloten per 31/12/2000. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Décharge te verlenen aan de bestuurders. 5. Bezoldigingen
bestuurders.
(74289)

Verco Invest, naamloze vennootschap,

V.D.C. Invest, naamloze vennootschap,
Puienbroeklaan 11, 8310 Brugge (Sint-Kruis)

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot de gewone
algemene vergadering op zaterdag 09/06/2001 om 16 uur ten kantore
van notaris De Splenter te Wakken met volgende agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 2. Aanwending resultaat. 3. Kwijting
bestuurders. 4. Aanpassen statuten aan de nieuwe reparatiewet en het
Wetboek van Vennootschappen. 5. Kapitaalsverhoging om het kapitaal
af te ronden naar 1.120.000 euro via incorporatie van de wettelijke
reserve en zonder creatie van nieuwe aandelen.
(74295)

H.R. Brugge 68079
De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
op 08/06/2001 te 18 uur. — Agenda : 1. Verslag Raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Mandaten. 6. Omvorming kapitaal
in euro. 7. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(74290)
Veehandel Lernout, naamloze vennootschap,
Kraaiveldstraat 21, 8980 Zonnebeke (Passendale)

Oeselgemstraat 37, 9870 Zulte
H.R. Gent 160815 — BTW 442.512.614

Verhamme-Verhaeghe, naamloze vennootschap,
Zonnelaan 9, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 100017 — BTW 421.921.789

H.R. Ieper 28409 — BTW 422.349.975
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op
11/06/2001 om 10 uur, met als agenda : Lezing van het jaarverslag.
Lezing verslag van de commissaris-revisor. Bespreking en goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. Benoemingen. Bezoldigingen. Omzetting kapitaal in euro. Allerlei.
(74291)
De raad van bestuur.
Velge & C° in vereffening, naamloze vennootschap,
Keizerstraat 13, 2000 Antwerpen

Jaarvergadering op 09/06/2001 om 11 uur, ten maatschappelijke
zetel. Gelieve zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/2000. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. 6. Varia. De afgevaardigde
bestuurder, Verhaeghe Rita
(74296)

Verhuurbedrijf Frank Remmerie, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 66, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 141403 — BTW 461.084.946

H.R. Antwerpen 55285 — BTW 404.528.008
Jaarlijkse algemene vergadering op woensdag 13/06/2001 te
11.00 uur ten maatschappelijken zetel. — Agenda : 1. Verslag van de
vereffenaar; 2. Bespreking jaarrekening per 31/12/2000; 3. Varia. Zich
schikken naar de statuten.
(74292)

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 20.00 u., 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 de bestuurders. 5. Benoeming en/of herbenoeming
bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(74297)

Verandaland, naamloze vennootschap,
Anzegemseweg 8, 8790 Waregem

Verstraco, burgerlijke vennootschap

H.R. Kortrijk 142084 — BTW 450.781.863

onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Roddam 83, 2880 Bornem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op zaterdag 09/06/2001 om
10 uur, ten maatschappelijke zetel. 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. Bestemming van het resultaat; 6. Herbenoeming bestuurders; 7.
Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten. .
(74293)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 12/06/2001 te 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 bestuurders. 5. Omvorming kapitaal in euro. Wijziging van artikel 5 van de
statuten.
(74298)
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Verz. De Winter, naamloze vennootschap,
Keizersplein 52, 9300 Aalst
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Vitra, naamloze vennootschap,
Gulkenrodestraat 4, 2160 Wommelgem
H.R. Antwerpen 126568 — BTW 404.066.960

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 09/06/2001 ten maatschappelijke zetel.
AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(74299)

Verzekeringskantoor Albert Brebels, naamloze vennootschap,
Hoekstraat 19, 3950 Bocholt
H.R. Tongeren 71319
Jaarvergadering op 08/06/2001 om 14.00 uur, op de zetel. —
Dagorde : Verslag raad van bestuur, goedkeuring Jaarrekening per
31/12/2000, bestemming resultaat, kwijting bestuurders. De aandeelhouders moeten zich richten naar de statuten.
(74300)

VH, naamloze vennootschap,
Industrielaan 24, 9900 Eeklo
H.R. Gent 185021 — BTW 460.494.038
Jaarvergadering op 09/06/2001 om 12 uur op de zetel. — Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/10/2000. 2. Resultaatsaanwending.
3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74301)
De raad van bestuur.

Videoconsult, naamloze vennootschap,
Kleine Heide 49, 9600 Ronse
H.R. Oudenaarde 34233 — BTW 438.429.310

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 10/06/2001 te 18 uur. AGENDA : 1. Verslagen van de raad van
bestuur en van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(74305)
Vlayen Verzekeringen Immobiliën Advies,
in het kort : « VLAVIA », naamloze vennootschap,
Antwerpsedreef 58, 2980 Zoersel
H.R. Antwerpen 285758 — BTW 445.133.493
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op 13/06/2001 te 11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/2000. 3. Kwijting aan bestuurders.
4. Benoemingen. 5. Rondvraag. Om toegelaten te worden tot de
vergadering zich schikken naar de statuten.
(74306)
Vulcain, naamloze vennootschap,
Ottergemsesteenweg 435, 9000 Gent
H.R. Gent 7551 — BTW 400.068.184
De jaarvergadering zal gehouden worden op 09/06/2001 om 16 uur
op de zetel. 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.
(74307)
Vulcanus, naamloze vennootschap,
Oude Aarschotsebaan 49, 2221 Booischot
H.R. Mechelen 68763

Jaarvergadering ten zetel van de vennootschap op 11/06/2001, om
19 uur. DAGORDE : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Rondvraag.
(74302)

Vijverbos, naamloze vennootschap,
Ommegang Oost 6, 8840 Staden (Westrozebeke)
H.R. Ieper 23569 — BTW 405.551.753
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal doorgaan op 09/06/2001 om 10 uur, te 8840 Staden Westrozebeke, Provinciebaan 15. — Agenda : 1. Artikel 60 HVW.
2. Voorlegging van het verslag van de bestuurders. 3. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31/12/2000, bestemming resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoemingen zonodig. 6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, zich schikken
naar art. 26 der statuten.
(74303)

Vikofa, naamloze vennootschap,
Smeetsbergstraat 13, 3668 Niel-bij-As

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
08/06/2001 om 15 uur 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.
(74308)
Wasserij Perfekt, besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid,
Hollestraat 9, 1831 Machelen (Diegem)
H.R. Brussel 390253 — BTW 413.800.317
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 om 10 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. Ontslag en benoemingen. 5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan
de statuten.
(74309)
Watertower, naamloze vennootschap,
Patrijzenlaan 29, 9250 Waasmunster

H.R. Tongeren 75027 — BTW 451.714.548

H.R. Dendermonde 42144 — NN 433.356.804

Jaarvergadering op 08/06/2001 te 19 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(74304)

Jaarvergadering in de zetel op donderdag 14/06/2001 te 17 uur.
AGENDA : Verslag Raad van bestuur; Bespreking en goedkeuring jaarrekening; Bestemming resultaten; Kwijting mandatarissen; Ontslag en
benoeming mandatarissen; Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (74310)
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Wats, naamloze vennootschap,
De Keyserlei 44, 2018 Antwerpen
H.R. Antwerpen 288916 — BTW 446.408.450

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering van vrijdag 08/06/2001 dewelke zal
gehouden worden te 15.00 uur, de Keyserlei 44 te 2018 Antwerpen met
de volgende agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000. 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Benoeming commissarisrevisor. 6. Diverse. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
artikel 17 der statuten inzake neerlegging der aandelen.
(74311)
De raad van bestuur.

Willy Naessens Industriebouw, naamloze vennootschap,
Kouter 3, 9790 Wortegem-Petegem
H.R. Oudenaarde 24766 — BTW 418.972.989

Jaarvergadering op zaterdag 9 juni 2001 te 10.30 uur ten maatschappelijke zetel. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31 december 2000; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting
bestuurders en de commissaris; 5. Rondvraag. Zich schikken naar de
statuten.
(74316)

Winzo International, naamloze vennootschap,
Hamonterweg 143, 3930 Hamont-Achel

Weldimo, naamloze vennootschap,
Industrieterrein Vostert 1111, 3960 Bree

H.R. Hasselt 101391 — BTW 465.483.402

H.R. Tongeren 36917 — BTW 401.365.808
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel op 11/06/2001 om
15 uur. AGENDA : 1. Jaarverslag en verslag commissaris-revisor.
2. Bespreking jaarrekening. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Kwijting
bestuurders en commissaris-revisor. 5. Eventueel ontslag, kwijting,
benoeming en vergoeding bestuurders. 6. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(74312)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 10.00 u., op de zetel. — Dagorde :
Verslag raad van bestuur. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/2000.
Bestemming resultaat. Kwijting bestuurders. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(74317)

Woko, naamloze vennootschap,
Steenovensstraat 13, 2340 Beerse

Werti, naamloze vennootschap,
Ridderstraat 12, 3800 Sint-Truiden

H.R. Turnhout 56578 — BTW 429.491.353

H.R. Hasselt 88158 — BTW 454.023.049

Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van
08/06/2001 om 19.00 uur op het kantoor van notaris Jozef Coppens te
Vosselaar, Cingel 12, gevolgd door de gewone algemene vergadering
op de maatschappelijke zetel.

Jaarvergadering op 08/06/2001 om 17.00 u., 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 de bestuurders en goedkeuring van hun bezoldiging.
5. Allerlei.
(74313)

West Waste Treatment, naamloze vennootschap,
Heernisse 71, 8600 Diksmuide
H.R. Veurne 34326 — BTW 449.734.362

Agenda buitengewone algemene vergadering :
1. Met het oog op de conversie van het kapitaal in euro, verhoging
van het maatschappelijke kapitaal tot 62.000 euro door opname van
beschikbare reserves in het kapitaal en zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 2. Volledige herwerking van de statuten om ze aan te passen
aan voormeld agendapunt en aan de wet van 07 mei 1999, gewijzigd
door de wet van 23 januari 2001, houdende het Wetboek van vennootschappen.
Agenda gewone algemene vergadering :

Jaarvergadering van 09/06/2001 om 17u30 op de maatschappelijke
zetel. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/2000. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders.
(74314)

Weva, naamloze vennootschap,
Strokrooieweg 71A, 3511 Hasselt

1. Verslag in verband met artikel 523 W. Venn. 2. Verslag van de raad
van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/2000.
4. Goedkeuring van de bezoldigingen en de bestemming van het
resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris en/of
de accountant. 6. Ontslagen en (her)benoemingen. 7. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen in de statuten.
(74318)

H.R. Hasselt 60486 — BTW 424.287.007
Wonic, naamloze vennootschap,
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die gehouden zal worden voor notaris SMEETS Karl,
Maastrichterstraat 102, 3500 Hasselt op 8 juni 2001 om 9 uur. —
Agenda : 1. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging
van artikel 22 van de statuten. 2. Wijziging van de datum van de
gewone algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van
artikel 18 van de statuten. 3. Overgangsbepaling. 4. Omzetting kapitaal
in euro. 5. Kapitaalverhoging. 6. Vaststelling van de verhoging.
7. Herbenoeming bestuurders. 8. Statutenwijziging om de statuten in
overeenstemming te brengen met bovenstaande wijzigingen en het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen. 9. Coördinatie. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(74315)

Distelvinklei 6, 2900 Schoten
H.R. Antwerpen 308659 — BTW 454.663.645

De aandeelhouders worden verzocht de gewone jaarvergadering bij
te wonen die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap
op 11/06/2001 te 18 uur. AGENDA : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Rondvraag. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de voorschriften van de statuten.
(74319)
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Zaadhandel Bobbaerts, naamloze vennootschap,
Sint-Hubertusstraat 71, 3730 Sint-Huibrechts-Hern
H.R. Tongeren 58885 — BTW 427.279.753
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Les candidatures, sur simple lettre débutant par la mention indispensable : « En réponse à l’appel public du ... », accompagnées d’un
curriculum vitae doivent être adressées, au plus tard, le mercredi
6 juin 2001 (cachet de la poste faisant foi), à M. le bourgmestre,
département
instruction
publique,
boulevard Anspach
6,
1000 Bruxelles.
Renseignements :

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 12/06/2001 om 14 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. Kapitaalsverhoging 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. (74320)

Zeezicht, naamloze vennootschap,
Vaartdijk Noord 4, 8432 Middelkerke (Leffinge)
H.R. Oostende 52457 — BTW 455.794.585

d’ordre pédagogique : directeur de l’Académie royal des Beaux-Arts,
tél. 02-511 04 91 :
d’ordre administratif : ville de Bruxelles, Instruction publique,
tél. 02-279 38 42.
(17676)
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Turnhout
Het O.C.M.W. van Turnhout gaat over tot de aanwerving van een
voltijdse kok voor het Sint-Elisabethziekenhuis.
Functie :
Samen met de eindverantwoordelijken in de keuken bent u medeverantwoordelijk voor de maaltijdvoorzieningen in het ziekenhuis.
U geeft leiding aan het keukenpersoneel en u bent medeverantwoordelijk voor de organisatie en werking van de centrale keuken.

Jaarvergadering op 12/06/2001 om 15 uur ten Kantore van notaris
Dalle, Leopold II laan 147 te Oostduinkerke. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 30/12/2000. 2. Resultaatsaanwending. 3. Kwijting
aan bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Diverse.
(74321)
De raad van bestuur.

Meer informatie over deze functie kan u telefonisch bekomen bij Jef
Lauwers via het nummer 014-40 61 20.
Profiel :
U beschikt over een keukenopleiding, niveau hoger secundair onderwijs (of gelijkwaardig).
U heeft minstens drie jaar ervaring in een grootkeuken.
U bezit een basiskennis hygiëne en veiligheidsvoorschriften.
U beschikt over leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
U bent diplomatisch, flexibel en kan werken in teamverband.

Administrations publiques
et Enseignement technique
Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

PLACES VACANTES − OPENSTAANDE BETREKKINGEN

Ville de Bruxelles

Uw kandidatuur met curriculum vitae dient uiterlijk op 13 juni 2001
bij aangetekend schrijven toe te komen of tegen ontvangstbewijs
afgegeven te worden op de O.C.M.W.-personeelsdienst, A. Van
Dyckstraat 20, te 2300 Turnhout, en moet aan de gestelde aanwervingsvoorwaarden voldoen. U kan op hetzelfde adres, of telefonisch via het
nr. 014-44 23 36, de gedetailleerde vacaturebrochure bekomen. (17677)
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Wevelgem
Het O.C.M.W.-Wevelgem schrift een aanwervingsexamen uit met het
oog op de aanwerving, van een verantwoordelijke schoonmaak (in
contractueel dienstverband).
1. Kandidaturen :

Le département instruction publique de la ville de Bruxelles porte à
votre connaissance qu’à compter du 1er septembre 2001 sont à conférer
à l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles (enseignement artistique supérieur du 2e degré) :
une charge complète de professeur (12 h/sem.) pour le cours de
tapisserie-tissage.
Titre requis :
diplôme de l’enseignement artistique supérieur dans la spécialité,
complété par six années d’expérience utile; faire preuve d’une activité
artistique dans la discipline et pouvoir faire état :
d’une pratique de la création et de la réalisation de tapisseries
contemporaines; d’une pratique dans le domaine du design textile et
de ses implications industrielles.
deux 1/2 charges d’assistant (10 h/sem.) pour l’atelier de peinture.
Titre requis :
diplôme de l’enseignement artistique supérieur dans la spécialité et
faire preuve d’une activité artistique dans la discipline.

De kandidaturen worden gesteld op een formulier dat kan worden
verkregen bij het O.C.M.W.-Wevelgem en dienen uiterlijk op
12 juni 2001, bij aangetekend schrijven, gericht te worden aan de heer
voorzitter van het O.C.M.W., O.C.M.W.-Wevelgem, Deken Jonckheerestraat 9, 8560 Wevelgem.
2. Algemene voorwaarden :
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;
van goed zedleijk gedrag zijn (het goed zedelijk gedrag kan onder
meer worden aangetoond door een getuigschrift afgeleverd door het
gemeentebestuur (politie). Wanneer er ongustige vermeldingen op
voorkomen mag de kandidaat een verklarende nota bijvoegen);
lichamelijk geschikt zijn.
3. Diploma :
Geen diplomavoorwaarden.
4. Documenten :
Een bewijs van goed gedrag en zeden (maximum drie maanden oud)
moet worden meegestuurd met de kandidatuurstelling.
5. Weddenschaal :
D1-D2 (beginwedde = 58 444 frank brutto/maand).
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6. Functiebeschrijving :

Stad Lier

Het takenpakket van de verantwoordelijke schoonmaak bestaat
hoofdzakelijk uit :

Openstaande betrekking (voor zowel mannen als vrouwen)

het dagelijks onderhoud van alle kamers, gangen, ... van het rusthuis
en een wekelijkse grondige poetsbeurt van alle toegewezen ruimten;

Het stadsbestuur van Lier is voor de vrijwillige brandweerdienst op
zoek naar :

een beperkte technische ondersteuning en coördinatie van de groep
schoonmaaksters.
7. Examen :
Het examenprogramma is samengesteld uit een praktische en een
mondelinge proef.
De praktische proef gaat door op zaterdag 23 juni 2001, de mondelinge proef is voorzien op maandag 2 juli 2001.
8. Wervingsreserve :
Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die begint te lopen vanaf de eerste van de maand die volgt op
de datum waarop het proces-verbaal van het laatste examengedeelte is
afgesloten. De wervingsreserve is zowel geldig voor een deeltijdse als
voor een voltijdse betrekking, in contractueel als in gesco-verband, en
dit voor de duur van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met
één jaar.
9. Inschrijvingsformulier, examenprogramma en bijkomende inlichtingen :
O.C.M.W.-Wevelgem, personeelsdienst, Deken Jonckheerestraat 9,
8560 Wevelgem, tel. 056-43 55 00.
(17678)

Gemeente Hove

Het gemeentebestuur van Hove gaat over tot de statutaire aanwerving van :
Voltijds hoofd technische dienst, niveau B.
Volledig aantal privé-jaren komt in aanmerking voor berekening van
de geldelijke anciënniteit, op voorwaarde dat zij als rechtstreeks
dienstig kunnen worden beschouwd voor de uitoefening van het ambt.
Diplomavereisten :

1 onderluitenant-geneesheer.
De brandweerdienst van Lier bestaat uit een 80-tal vrijwilligers en
2 beroeps personeelsleden.
De geneesheer zal zorgen voor de opleiding van de leden van de
brandweerdienst inzake eerste zorgen en reanimatie en periodiek
herscholingscursussen organiseren, de personeelsleden die in dienst
gekwetst worden verplegen zelfs op de plaats van het ongeval, de
kandidaten voor een betrekking in dienst geneeskundig onderzoeken,
de personeelsleden informeren omtrent de mogelijkheid zich preventief
te laten inenten tegen het hepatitis B virus, het geneeskundig materieel
periodiek nakijken.
Aanwervingsvoorwaarden :
Belg zijn;
zijn/haar hoofdverblijfplaats hebben binnen de stad Lier of in een
aangrenzende gemeente op voorwaarde dat de afstand in vogelvlucht
tussen de woonplaats en de kazerne maximum 6 km bedraagt;
van goed zedelijk gedrag zijn;
voor de mannelijke kandidaten in orde zijn met de dienstplichtwetten;
houder zijn van een diploma doctor in de geneeskunde en gerechtigd
zijn de geneeskunde in België uit te oefenen;
Voorrang wordt gegeven aan de geneesheren-specialisten in anesthesiologie of specialisten in de algemene heelkunde of aan de houders
van het certificaat bijzondere bekwaamheid in rampengeneeskunde en
rampenmanagement;
de kandidaatstellingen moeten vergezeld zijn van een kopie van het
gevraagde diploma. Een duidelijk en uitgebreid curriculum vitae is
wenselijk.
Verdere inlichtingen en inschrijvingsformulieren zijn te bekomen bij
de brandweerdienst, Hoogveldweg 97, te Lier, tel. nr. 03-491 13 98.
De kandidaturen dienen gericht aan de heer burgemeester, Grote
Markt 57, 2500 Lier, en dienen aangetekend toe te komen uiterlijk op
25 juli 2001.
(17680)

houder zijn van een diploma van :
Verbeterend bericht

1. het hoger onderwijs van het korte type, optie : bouw of vastgoed
of graduaat architect-assistent of graduaat topografie, meetkundig
schatter onroerende goederen;
2. of een diploma van het technisch hoger onderwijs van het korte
type voor sociale promotie, afdeling openbare werken of topografie;
of een diploma van het artistiek hoger onderwijs van het korte type
voor sociale promotie, afdeling bouwkunde of stedenbouw,
op voorwaarde dat de houder ervan in het bezit is van een diploma
van hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig.
Voltijds milieuambtenaar, niveau C.
Diplomavereisten :
houder zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of
gelijkwaardig;
houder zijn van een Vlarem-attest (of dit behalen tijdens de proefperiode).
Wat kunnen wij u bieden :
toffe werksfeer in rustige groene omgeving, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fiets- en ecovergoeding, glijdende werktijden.
Schriftelijke kandidaturen indienen bij :
het college van burgemeester en schepenen, Geelhandlaan 1, te
2540 Hove, uiterlijk op vrijdag 8 juni 2001, te 12 uur.
Hebt u interesse :
Neem dan contact op met de personeelsdienst, Mevr. Martine
Cuyvers, tel. 03-460 33 35.
Volledige functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden worden u
op eenvoudig verzoek toegestuurd.
(17679)

Hogeschool West-Vlaanderen
In het Belgisch Staatsblad nr. 138 van 15 mei 2001, blz. 15834, in het
bericht nr. 13531, gelieve te lezen : « Salarisschaal : praktijklector : 316,
lector : 502; », in plaats van : « Salarisschaal : praktijklector : 316,
lector : 5602; ».
(17681)
Gemeente Zwalm
Bij het gemeentebestuur van Zwalm is een voltijdse betrekking
vacant van stedenbouwkundig ambtenaar (A-niveau) te begeven in
vast verband, na prœftijd van drie jaar en toegankelijk voor zowel
mannen als vrouwen. Een wervingsreserve met de duur van drie jaar
wordt aangelegd.
Functiebeschrijving : de stedenbouwkundig ambtenaar is hoofd van
de dienst grondgebiedszaken, stedenbouw, milieu en gebouwen, onder
de leiding van de gemeentesecretaris.
Voornaamste aanwervingsvoorwaarden : in het bezit zijn van :
een diploma van architect;
een getuigschrift van een Vlarem-opleiding (art. 58 e.v. Vlarem I) of
dit behalen binnen de drie jaar na de aanstelling op proef;
een rijbewijs B.
De kandidaten dienen binnen de zes maanden na de aanstelling op
proef het rijbewijs C te behalen.
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De kandidaturen, bij ter post aantetekend schrijven te versturen
aan het college van burgemeester en schepenen, Zuidlaan 36, te
9630 Zwalm, dienen uiterlijk op maandag 18 juni 2001 ter post besteld
te zijn, vergezeld van de nodige bewijsstukken.
Alle verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij het gemeentesecretariaat, tel. 055-48 05 86 of 055-48 05 82.
(17774)
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Profiel :
Kandidaten hebben een diploma van hoger onderwijs van het korte
type, bij voorkeur richting elektromechanica, optie klimatisatie, of zijn
door relevante ervaring van gelijkwaardig niveau.
Kennis van klimatisatie en verwarmingssystemen is noodzakelijk.
Ervaring in deze materie is een pluspunt.
Kandidaten zijn bereid tot voortdurende bijscholing.

Gemeente Oostkamp

Ervaring met CAD, Word en Excel is een pluspunt.
Goede communicatieve vaardigheden zijn onontbeerlijk.

Bij het gemeentebestuur van Oostkamp is volgende functie te
begeven.
Functie : wij zoeken een deskundige inzake ruimtelijke ordening met
een ruime bevoegdheid en verantwoordelijkheid over alle aspecten met
betrekking tot deze materie.
Profiel : u bent in staat een analyse te maken van de ruimtelijke
structuur van een gebied op verschillende schaalniveaus. U beoordeelt
de ruimtelijke opportuniteit en kwaliteit van projecten. U bent bovendien communicatief en professioneel ingesteld.
Voornaamste toelatings- en aanwervingsvoorwaarden :
u bent minimum achttien jaar oud en u slaagt voor een gewoon
aanwervingsexamen;
u bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A en,
ofwel houder van een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening,
ofwel heeft u functierelevante ervaring opgedaan.
Wij bieden : een aantrekkelijk salaris. Bovendien kan de nuttige
ervaring opgedaan in de privé-sector geheel of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden voor de toekenning van periodieke weddenverhogingen. De schaalanciënniteit verworven bij een ander openbaar
bestuur zal onder welbepaalde voorwaarden overgenomen worden.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd geldig voor drie jaar.
Uw kandidatuur moet uiterlijk op 30 juni 2001 (postdatum)
verstuurd worden t.a.v. het schepencollege, A.C. Beukenpark, Kapellestraat 19, 8020 Oostkamp.
Bovendien moet uw kandidatuur vergezeld zijn van een uitgebreid
curriculum vitae en een voor eensluidend verklaard afschrift van het (de)
vereiste diploma(’s).
Voor meer inlichtingen, een volledige functiebeschrijving, een
volledig en gedetailleerd overzicht van de wervingsvoorwaarden en
het examenprogramma kun u zich wenden tot de personeelsdienst,
Kapellestraat 19, te 8020 Oostkamp, tel. 050-83 31 03, fax 050-82 66 76,
e-mail : personeel.sec@oostkamp.be
(17775)

Katholieke Universiteit Leuven

Kandidaten beschikken bij voorkeur over een eigen wagen voor
verplaatsingen in dienstopdracht en zijn bereid om zich binnen een
termijn van twee jaar in de omgeving van Leuven te vestigen.
Voor bijkomende informatie over de functie kunt u contact opnemen
met de heer Dirk Duerinck op tel. 016-32 20 94 of via e-mail : Dirk.
Duerinck@tech.kuleuven.ac.be
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.
De graad en het salaris gekoppeld aan deze functie worden bepaald
door de ervaring en de kwalificaties van de kandidaat.
Hoe solliciteren ?
Interesse ? Stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum
vitae naar de Personeelsdienst ATP, ter attentie van Griet
Verbist,
personeelsconsulent,
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 15 juni 2001.
(17776)

Voor de Faculteit rechtsgeleerdheid, afdeling economisch recht,
zoeken wij een halftijds administratief medewerker (m/v), graad 4,
VB/C/2001/21/W.
Doel van de functie :
Het administratief en organisatorisch ondersteunen van het Jan
Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht.
Opdrachten :
Het opstellen en versturen van brieven en e-mails in het Nederlands,
Frans en Engels.
Telefonische contacten en agendabeheer.
Het intikken, verzorgen van de lay-out en het opvolgen van publicaties (tijdschriften en boeken).

Voor de Technische Diensten zoeken wij een projecttechnicus klimatisatie en verwarming (m/v), graad 4 of 5, VB/A/2001/20/W.
De Technische Diensten staan met een uitgebreid team van technische specialisten in voor de uitbouw, de instandhouding en de renovatie van de volledige infrastructuur van de universiteit.
Doel van de functie :
De nieuwe medewerker wordt ingeschakeld bij studiedossiers van
uitrustingstechnieken, vooral klimatisatie en verwarming, voor
nieuw- en verbouwprojecten.
Opdrachten :
Het ontwerpen van verluchtings-, klimatisatie- en centrale verwarmingsinstallaties zowel voor vernieuwbouw als voor renovatie.
Het opmaken van plannen, bestekken, meetstaten en ramingen.
Zorgen voor de aanbestedingen, bestellingen en het opvolgen van de
uitvoering van de werken.
Administratieve, technische en financiële opvolging van de werken
met terugkoppeling naar de onderhoudsdiensten inzake de technische
en onderhoudsspecificaties.

Boekhouding van het instituut : het uitvoeren en opvolgen van alle
financiële verrichtingen via SAP volgens afgesproken besteding van de
verschillende kredieten en de rapportering hierover verzorgen.
Praktische en adminsitratieve organisatie van studiedagen, inclusief
nazorg en verwerking (bijvoorbeeld verslagboek).
College- en examenroosters opvolgen en hulp verlenen bij de voorbereiding van de examens, examenvragen bijhouden, examens klaarmaken en zelfstandig multiplechoise-examens verwerken.
Zorg dragen voor de bibliotheek van het instituut : boeken bestellen
en catalogeren, tijdschriften verzamelen en inbinden, losbladige
werken aanvullen.
Het verzorgen van een aantal logistieke taken zoals fotokopiëren,
faxen, verzenden, aanvullen kantoorvoorraad.
Klasseren en archiveren van alle briefwisseling en documenten.
Bijhouden en aanpassen van gegevensbestanden.
Profiel :
U bezit minimum een diploma hoger onderwijs van het korte type,
bij voorkeur richting secretariaatsbeheer of een gelijkwaardige ervaring.
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U kunt zich, zowel mondeling als schriftelijk, vlot uitdrukken in het
Nederlands, Frans en Engels.
U bezit uitstekende administratieve en organisatorische vaardigheden en u kunt nauwgezet en zelfstandig werken.
U bent goed vertrouwd met diverse informaticatoepassingen : MS
Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Internet en SAP en u bent
bereid zich op korte termijn hierin verder in te werken.
U kunt met de nodige discretie werken.

Hoe solliciteren ?
Interesse ? Stuur van uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum
vitae
naar
de
Personeelsdienst
ATP,
ter
attentie
van
Monique Aelbrecht, personeelsconsulent, Willem de Croylaan 54,
te
3001
Heverlee,
tel.
016-32 20 13,
fax
016-32 29 98,
e-mail: Monique.Aelbrecht@pers.kuleuven.ac.be
De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst ATP,
uiterlijk op 15 juni 2001.
(17778)

Selectieproeven :
Preselectie op basis van elementen uit het profiel.
Proeven en/of interviews in verband met bovengenoemde taken.
Wij bieden een halftijdse tewerkstelling voor onbepaalde duur.

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Indiensttreding voorzien 1 juli 2001.
Hoe solliciteren ?
Interesse ? Stuur dan uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum
vitae
naar
de
Personeelsdienst
ATP,
ter
attentie
van
Ann Schillemans, personeelsconsulent, Willem de Croylaan 54,
te
3001
Heverlee,
tel.
016-32 20 11,
fax
016-32 29 98,
e-mail: Ann.Schillemans@pers.kuleuven.ac.be
De kandidaturen moeten binnen zijn op de Personeelsdienst ATP,
uiterlijk op 13 juni 2001.
(17777)

Voor de Faculteit geneeskunde zoeken wij een technisch medewerker
videoconferenties (m/v), graad 4, VB/B/2001/13/W.
Doel van de functie :
Als teamlid meewerken aan de organisatie en de technische realisatie
van videoconferentietoepassingen.

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal
Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Infractions liées à l’état de faillite
Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement

Opdrachten :
Het zelfstandig organiseren van de videoconferentieavonden na
overleg met de moderatoren en de sprekers.
Het ontwerpen van de PowerPoint-presentaties die nodig zijn voor
de videoconferenties.
Het opleiden van de sprekers voor het medium videoconferentie.
Het opleiden van nieuwe technici zodat deze op de gastlocaties
kunnen instaan voor de techniek.
Het geven van feedback naar de stuurgroep Pentalfa omtrent mogelijke technische defecten van de videoconferenties en het mee evalueren
hoe deze kunnen verholpen worden.
Het opstellen van de handleidingen voor onder andere het gebruik
van het Pentalfa-auditorium en van de videoconferentieapparatuur.
Het technisch adviseren van derden omtrent afstandsonderwijs via
videoconferenties.
Het ontwerpen van de introductiefilmen voor de videoconferenties.
Profiel :
Kandidaten zijn in het bezit van een diploma hoger onderwijs van
het korte type of gelijkwaardig en zijn vertrouwd met ISDN-, audio- en
videotechnologie.
Kandidaten beschikken over een rijbewijs en zijn bereid tot avondprestaties.
Kandidaten beschikken over goede communicatieve vaardigheden,
een dosis organisatietalent en kunnen, zelfs onder tijdsdruk, zelfstandig
werken.
Kandidaten hebben kennis van en ervring met PC-toepassingen en
softwareprogramma’s voor beeld- en dataverwerking.
Kandidaten zijn bereid tot het volgen van opleidingen en zich via
zelfstudie verder te vervolmaken.
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 ten
laste van de werkingsuitkeringen.

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Bij vonnis, bij verstek (bet. op 14 februari 2001 à woonst (post.0.2)
niet aan te treffen), gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te
Gent, 20e kamer, d.d. 10 januari 2001, rechtsprekende in correctionele
zaken, werden de genaamden :
319 — Goffin, Bruno Achilles Maria, handelaar, geboren te Berchem
(Antwerpen) op 22 september 1943, thans afgeschreven voor Spanje,
Ponent 1, Playa De Levante 03710 Calpe;
uit hoofde van :
A. Oplichting te Gent en/of Aalst op 26 november 1991.
B. Als dader, misbruik van vertrouwen, te Gent op 1 april 1992 en
29 mei 1992.
C. Als bestuurder van de gefaillieerde handelsvennootschap bedrieglijke bankbreuk, te Gent in de periode van 13 juni 1991 t/m
24 februari 1993.
E. Als dader, als bestuurder van de gefailleerde handelsvennootschap, eenvoudige bankbreuk, te Gent uiterlijk op 14 juli 1991.
F. Als bestuurder van de gefailleerde handelsvennootschap, eenvoudige bankbreuk, te Gent op 1 februari 1993.
veroordeeld tot :
een hoofdgevangenisstraf van zes maanden en een gedlboete van
1 000 frank × 100 = 100 000 frank of drie maanden vervangende
gevangenisstraf;
— de kosten, ten bate van de Staat;
— verplicht tot het behalen van de bijdrage van 10 frank, gebracht
op 2 000 frank, ingesteld bij de artikelen 28 en 29 van de wet van
1 augustus 1985 en tot het betalen van een vergoeding van 1 000 frank
in uitvoering van artikel 71 van de wet van 28 juli 1992.
Bovendien heeft de rechtbank bevolen dat dit vonnis overeenkomstig
artikel 490 SWB op kosten van de veroordeelde, bij uittreksel zal
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Voor echt verklaard uittreksel, afgeleverd aan het Openbaar Ministerie, om te dienen tot publicatie.
Gent, 10 mei 2001.
(17682)
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Tribunal de première instance de Nivelles
Par jugement, rendu par défaut, du tribunal correctionnel de
Nivelles, sixième chambre, en date du 14 février 2001,
le nommé Hendrickx, Yves Marie Elsie Ignace Ghislain, ingénieur
commercial, né à Maldegem le 31 janvier 1943, domicilié aux EtatsUnis, à New York, 2 Spruce St Riverside CT 06878, résidant sans
inscription à Lasne, Grand-Rue du Double Ecot 23B; a été condamné :
à un emprisonnement de douze mois avec sursis de trois ans et une
amende de 2 500 francs;
au paiement d’une somme de dix francs (10 francs) augmentée des
décimes additionnels soit 10 francs x 200 = 2 000 francs, à titre de
contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violences;
au paiement d’une indemnité de mille francs (1 000 francs) en vertu
de l’article 91 de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 modifié par
l’article 1er de l’arrêté royal du 23 décembre 1993,
aux frais du procès taxés en totalité à la somme de 360 643 francs;
Ordonne la publication du présent jugement par extrait au Moniteur
belge aux frais du condamné, suivant les prescriptions de l’article 490
du Code pénal.
Du chef de :
à Ottigies-Louvain-la-Neuve et, de connexité, ailleurs en Belgique,
notamment à Zaventem, arrondissement judiciaire de Bruxelles, entre
le 1er janvier 1990 au moins et le 17 mai 1994,
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II. n’avoir pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai
de trois jours prévu par l’article 440 du Code de commerce (voir
notamment rapport d’expertise : pp. 24, 25, 33, 45, 48, 50, sous-farde 5
(pièces 1, 9, 12), sous-farde 9 et pièces 49, 50);
D. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, en l’espèce un montant de 1 377 639 francs au préjudice de
la S.A. Société Générale de Banque, soit en faisant usage de faux noms
ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses,
pour persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou
d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité (voir inculpation B
et pièces émargées + pièces 45);
E. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être
fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un
accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce et notamment
des marchandises :
I. le 28 août 1991, pour un montant de 12 130 francs, au préjudice de
la S.A. Makro (SF 8);
II. le 30 mars 1994, pour un montant de 6 707 francs, au préjudice de
la SNCB (SF 9);

A. étant administrateur délégué de la société anonyme Control One
International, R.C. Nivelles 60490, faillie et déclarée telle par jugement
du tribunal de commerce de Nivelles, en date du 6 avril 1992, s’être
rendu coupable de banqueroute frauduleuse, pour notamment, avoir
détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société, notamment :

III. le 1er avril 1994, pour un montant de 7 414 francs, au préjudice
de la S.A. Makro (SF 10);

I. du matériel de bureau, du matériel électronique, des programmes
d’ordinateur, d’une valeur totale indéterminée (voir pièces 33 et 35);

F. avoir sciemment émis plusieurs chèques bancaires ou tout autre
titre assimilé au chèque bancaire par la loi du 1er mars 1961, sans
provision préalable, suffisante et disponible, en l’espèce et notamment :

II. des composants électroniques d’une valeur d’au moins
175 959 francs (vente à Valorics; voir sous-farde 7, rapport d’expertise :
p. 60);
III. des prélèvements non justifiés pour un montant d’au moins
3 417 526 francs (voir rapport d’expertise : pp. 32, 33 et 36 + pièces 37 et
38);

IV. entre le 14 avril et le 25 avril 1994, pour un montant de
147 793 francs, au préjudice de la SPRL Vatoz (pièce 53 et annexes);

I. un chèque n° 320093 daté du 7 septembre 1990, d’un montant de
1 863 $ US, tiré sur la Société Générale de Banque, au profit de la
S.A. Sabena (sous-farde 6);
II. un chèque n° 322949 daté du 28 août 1991, d’un montant de
12 130 francs, tiré sur la BBL, au profit de la SA Makro (sous-farde 8);

IV. une commande de matériel électronique d’une valeur de
1 722 049 francs (marchés Electrabel : voir pièce 16; rapport d’expertise,
p. 62);

III. un chèque n° 230375 daté du 30 mars 1994, d’un montant de
6 707 francs, tiré sur le Crédit Lyonnais, au profit de la SNCB (sousfarde 9);

B. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir
commis au moins un faux en écritures authentiques et publiques, en
écriture de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par
fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations
ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces
actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, pour avoir
notamment, dans l’intention frauduleuse de faire croire à la Société
Générale de Banque S.A. qu’une commande de matériel électronique,
pour une valeur T.V.A. comprise de 1 722 049 francs, avait été convenue
et livrée à la S.A. Electrabel par la S.A. Control One International, établi
ou fait établir une facture n° 92-02-007, datée du 6 février 1992 du
montant précité, à la S.A. Electrabel alors que cette dernière n’avait ni
commandé, ni reçu la marchandise facturée et, avec la même intention
frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage de ladite
fausse pièce sachant qu’elle était fausse (voir pièce 16 et annexe 13a, 36,
37 et rapport d’expertise : p. 62 - faux n° 4977-9401441, sous-farde 3);

IV. un chèque n° 530385 daté du 1er avril 1994, d’un montant de
7 414 francs, tiré sur le Crédit Lyonnais, au profit de la S.A. Makro
(sous-farde 10);

C. étant administrateur délégué des sociétés Control One S.A. et
Control One International S.A., R.C. Nivelles 57704 et 60490, faillies et
déclarées telles par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, en
date du 6 avril 1992 et administrateur de la société à responsabilité de
droit néerlandais Controle One Nederland, R.C. Bruxelles 560417, faillie
et déclarée telle par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles en
date du 16 mai 1994, s’être rendu coupable de banqueroute simple,
pour notamment :
I. dans l’intention de retarder la faillite, s’être livré à des emprunts,
circulations d’effets et autres moyens ruineux pour se procurer des
fonds;

V. un chèque n° 320016 daté du 14 mars 1994 d’un montant de
45 067 francs, tiré sur Paribas, au profit de la SPRL Vatoz (pièce 53 +
annexes);
VI. un chèque n° 420017 daté du 15 avril 1994, d’un montant de
23 398 francs, tiré sur Paribas, au profit de Dumont, Thierry (sousfarde 9);
VII. un chèque n° 210019 daté du 25 avril 1994, d’un montant de
102 726 francs, tiré sur Paribas, au profit de la SPRL Vatoz (pièce 53 +
annexes) - (voir également rapport d’expertise, p. 33);
G. avoir frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la
S.C. Modern Trade & Technology, des effets, deniers, marchandises,
billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou opérant obigation ou décharge, en l’espèce deux enregistreurs de température, d’une
valeur de 38 000 francs, qui lui avaient été remis à la condition de les
rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé (voir sousfarde 5, pièces 1 et 9);
H. en contravention à l’article 17, alinéas 1er, 2 et 4 de la loi du
17 juillet 1975, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des
entreprises, étant administateur délégué des sociétés anonymes Control
One International et Controle One, avoir sciemment méconnu et
contrevenu aux dispositions des articles 2 à 11 de la loi précitée et plus
spécialement ne pas avoir tenu régulièrement des articles 2 à 11 de la
loi précitée et plus spécialement ne pas avoir tenu régulièrement les
livres prévus par ces dispositions et omis de tenir une comptabilité
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couvrant l’ensemble des opérations, avoirs et droits de toute nature qui
relèvent de l’activité commerciale des sociétés faillies et mentionnant
de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité (voir
rapport d’expertise, pp. 24, 45, 46, 51 et farde comptable annexée);
I. en contravention aux articles 200, 201-3°quater et 210 des lois
coordonnées par l’arrêté royal du 30 novembre 1935 sur les sociétés
commerciales, étant administrateur délégué des sociétés anonymes
Control One International et Control One, ne pas avoir soumis à
l’assemblée générale, dans les six mois de la clôture des exercices, les
comptes annuels 1990 et 1991 (voir rapport d’expertise, pp. 46 et 51);

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 11 mai 2001, la nommée Mme Michele Lizon, née le 8 juin 1933
à Grimbergen, domiciliée à Braine-le-Château, avenue de la Ramée 24,
mais résidant actuellement à Anderlecht, à l’Hôpital Erasme, route de
Lennik 808, a été déclarée incapable de gérer se biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire, étant : sa sœur, Mme Paule Lizon,
domiciliée à 1440 Braine-le-Château, avenue de la Ramée 24, et ce, à
dater du dépôt de la requête, soit le 8 mai 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63769)

J. en contravention aux articles 10, 80, alinéas 1er et 2 ancien et
nouveau, 137, 158, 197, 200, 201-4° et 210 des lois coordonnées précitées,
étant gérant, administrateur ou liquidateur, avoir contrevenu à l’une
des obligations de l’article 80, alinéas 1er et 2 desdites lois coordonnées,
en l’espèce, étant administrateur délégué des sociétés aonymes Control
One International et Control One, avoir omis de déposer conformément
à l’article 80 desdites lois coordonnées les comptes annuels desdites
sociétés dans les trente jours de leur approbation par les assemblées
générales respectives, en l’espèce avoir omis de déposer au greffe du
tribunal de commerce les comptes relatifs à l’exercice 1990 et à la
Banque Nationale de Belgique les comptes relatifs à l’exercice 1991 (voir
rapport d’expertise, pp. 46 et 51).

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 10 mai 2001, la nommée Mme Brigitte Stimart, née à Ixelles le
19 novembre 1951, domiciliéé à Watermael-Boitsfort, chaussée de la
Hulpe 169 mais résidant actuellement à Berchem-Sainte-Agathe,
chaussée de Gand 1046, a été déclarée incapable de gérer se biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire, étant : Me Paul 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
18 avril 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63770)

Ce jugement est coulé en force de chose jugée en ce qui concerne les
dispositions pénales.

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 14 mai 2001, le nommé, M. Maurizio Guigno, né à Ales le
28 octobre 1964, domicilié à Anderlecht, parc du Peterbos, bloc 13/b6, a
été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur 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 16 mars 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63771)

Nivelles, le 18 mai 2001.
Pour extrait conforme délivré à M. le procureur du Roi du siège. Le
greffier en chef, (signé) R. Gailly.
(17683)

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

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 10 mai 2001, le nommé, M. Jean Vanstippen, né le
23 décembre 1944 à Bruxelles, domicilié à 1120 Bruxelles, avenue
Versailles 142, mais résidant actuellement à Berchem-Sainte-Agathe,
chaussée de Gand 1046 a été déclaré incapable de gérer ses biens et a
été pourvu d’un administrateur provisoire, étant : sa fille, Mme Anne
Marie Vanstippen, domiciliée à Anderlecht, rue Général Ruquoy 25, et
ce, à dater du dépôt de la requête, soit le 9 avril 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63772)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Justice de paix du canton de Ciney

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 10 mai 2001, la nommée Mme Leone Delbecq, veuve de
Abrassart, François, née le 10 janvier 1918 à Elouges, domiciliée à
Molenbeek-Saint-Jean, rue du Sonnet 25, mais résidant actuellement à
Berchem-Sainte-Agathe, chaussée de Gand 1050, a été déclarée incapable de gérer se biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire,
étant : son neveu, M. Percy Corbett, domicilié à 7050 Jurbise, rue Franc
Boudin 19, et ce , à dater du dépôt de la requête, soit le 25 avril 2001.

Par ordonnance du 20 avril 2001 prononcée par M. le juge de paix du
canton de Ciney, siégeant en chambre du conseil, M. Daniel Armand
Joseph Ghislain Gauthier, né à Havelange le 17 juin 1948, domicilié à
5360 Hamois, route de Miécret 59, a été désigné en qualité d’administrateur provisoire, des biens de Mme Montant, Gaby Victorine Ghislaine, pensionnée, née à Miécret le 11 mars 1924, domiciliée à
5370 Havelange, rue de la station 99/A, mais résidant actuellement à
5590 Ciney, Home du Sacré-Cœur, rue Walter Sœur 11.
Pour extrait conforme : (signé) M.A. Haquenne, greffier adjoint
principal.
(63773)

Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63767)

Justice de paix du canton de Dour
Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 10 mai 2001, la nommée Mme Nicole Staffe, née à Malines le
14 février 1922, domiciliée à Berchem-Sainte-Agathe, rue de la
Métairie 29, mais résidant actuellement à Berchem-Sainte-Agathe, au
centre hospitalier François Rabelais 180, avenue Josse Goffin, a été
déclarée incapable de gérer se biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant : son petit neveu, M. Jacques Vansevene, cuisinier,
domicilié à 8370 Blankenberge, Leopoldstraat 18, et ce, à dater du dépôt
de la requête, soit le 19 mars 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63768)

Suite à la requête déposée le 27 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix suppléant, Olivier Bridoux, du canton de Dour, rendue le
10 mai 2001, Mme Vanderstichelen, Rolande, née le 4 août 1923 à
Bernissart, domiciliée rue du Fraity 2, à 7320 Bernissart, résidant home
« Le Bon Accueil », rue des Andrieux 180, à 7370 Dour, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire, en la personne de Mme Scoubeau, Ariane, de résidence à
7000 Mons, rue du Gouvernement 50.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) CharensolGalland, Wendy.
(63774)
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Justice de paix du canton de Gembloux

Par ordonnance du juge de paix du canton de Gembloux, rendue le
17 mai 2001, la nommée, Mme Hubert, Marguerite, veuve Van Cauwenbergh, Louis, née le 13 janvier 1915 à Floriffoux, domiciliée rue de la
Barrière 11, à 5150 Franière, résidant à la « 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 Me Brichart, Jean, avocat, chaussée de Nivelles 45, à
5140 Sombreffe.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Denil,
Véronique.
(63775)

Justice de paix du premier canton de Huy

Suite à la requête déposée le 25 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Huy, rendue le 15 mai 2001, Mme Giombetti, Clara, née le 28 mars 1918, mariée, domiciliée rue des
Communes 11, à 4560 Les Avins, a été déclarée incapable de gérer ses
biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, en la personne
de Me Fabbricotti, Marina, avocate, dont les bureaux sont établis à rue
des Sœurs Grises 13, à 4500 Huy.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Gendebien-Gautot,
Liliane.
(63776)

Justice de paix du second canton d’Ixelles

18061

Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, en date du
11 avril 2001, suite à la requête du 28 mars 2001, la nommée Draize,
Colette, née le 14 avril 1944, domiciliée à Jette, rue E. De Smet 14, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et pourvue d’un administrateur
provisoire étant Me Carine Van Damme-Valvekens, avocat et juge
suppléant, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, rue de Livourne 45.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63780)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, en date du
9 mai 2001, suite à la requête du 26 avril 2001, la nommée Dubois,
Renée, le 12 mai 1921, domiciliée à Jette, rue Jules Lahaye 286,
actuellement hospitalisée à l’Hôpital Brugmann, place Van
Gehuchten 4, a été déclarée incapable de gérer ses biens et pourvue
d’un administrateur provisoire étant Mme Carine Van DammeValvekens, avocat et juge suppléant, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles,
rue de Livourne 45.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63781)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, en date du
10 mai 2001, suite à la requête du 20 avril 2001, la nommée Vanderwilt,
Antoinette, née le 19 septembre 1905, domiciliée à Jette, avenue de
l’Arbre Ballon 50, à la Green Résidence, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et pourvue d’un administrateur provisoire étant
M. Burlion, Jean-Luc, avocat, ayant son cabinet, à 1190 Bruxelles,
avenue Brugmann 164.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63782)

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Ixelles, en date du
17 mai 2001, le nommé, Praet, Jean Charles Marie, veuf Janssens, Flora,
né à Anderlecht le 30 avril 1920, domicilié rue du Buisson 4, à
1050 Bruxelles, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire, étant : Verschueren, Jean-Marie, avocat
et juge suppléant au tribunal de première instance de Bruxelles, dont le
cabinet est sis à 1000 Bruxelles, rue de Crayer 14.

Par ordonnance du Juge de paix du canton de Jette, en date du
10 mai 2001, suite à la requête du 23 avril 2001, la nommée Boos,
Jeanne-Marie, née le 12 juillet 1909, domiciliée à Jette, avenue des
Démineurs 2, à la résidence Christalain, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et pourvue d’un administrateur provisoire étant
Mme Degeling, Marina, domiciliée à 1080 Bruxelles, avenue du
Château 15/9.

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Madeleine Cerulus.
(63777)

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63783)

Justice de paix du canton de Jette

Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, en date du
23 avril 2001, suite à la requête du 9 avril 2001, la nommée Van
Cleemputte, Louise, née le 27 mars 1912 à Forest, domiciliée à Koekelberg, avenue Emile Bossaert 27/6, mais résidant actuellement
à 1082 Bruxelles, chaussée de Gand 1050, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et pourvue d’un administrateur provisoire étant
M. Edouard Van Huynegem, avocat, ayant son cabinet à 1090 Bruxelles,
avenue de Jette 120A.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63778)

Justice de paix du canton de Limbourg

Par ordonnance du juge de paix du canton de Limbourg en date du
16 mai 2001, la nommée Nyssen, Marie, épouse de Schmets, Jacques,
née à Gemmenich, le 20 février 1927, domiciliée à 4851 Gemmenich,
rue des Ecoles 38, résidant actuellement à la Maison de repos de
« Beloeil », à 4841 Henri-Chapelle, chaussée de Liège 47, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire étant, Ransy, Jean-Luc, avocat, 4840 Welkenraedt, rue
Lamberts 44.
Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef délégué, (signé)
Myriam Sieberath.
(63784)

Justice de paix du canton de Seneffe
Par ordonnance du juge de paix du canton de Jette, en date du
23 avril 2001, suite à la requête du 13 avril 2001, la nommée Diatchenko,
Marie, née le 15 juillet 1915 à Moscou (U.R.S.S.), domiciliée à Ganshoren, avenue Louis De Brouckère 68, a été déclarée incapable de gérer
ses biens et pourvue d’un adminisrtateur provisoire étant M. Van Den
Bulcke, Marc, receveur C.P.A.S. de Ganshoren, élisant domicile à Ganshoren, avenue de la Réforme 63.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Veronica
Hubrich.
(63779)

Par ordonnance du seize mars deux mil un, prononcée par le juge de
paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Antoinette Pedalino, avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 93/4, a été
désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Lucien
Visse, né le vingt-sept mai mil neuf cent dix-neuf, domicilié à Seneffe,
avenue de Soudremont 2, ce dernier étant hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Desomberg, Jeaninne.
(63785)
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Par ordonnance du seize mai deux mil un, prononcée par le juge de
paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Antoinette Pedalino, avocat à 6000 Charleroi, rue Tumelaire 93/4, a été
désignée en qualité d’administrateur provisoire des biens de
Mme Fernande Druine, dite « Jenny », née le sept avril mil neuf cent
vingt, domiciliée à 7180 Seneffe, avenue de Soudremont, cette dernière
étant hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Desomberg, Jeaninne.
(63786)

Justice de paix du canton de Louveigné

Par ordonnance du juge de paix du canton de Louveigné, en date du
mercredi 16 mai 2001, M. Vanderhaegen, Gilbert Bernard Joseph,
célibataire, né a Ougrée, le 5 avril 1925, domicilié 4130 Esneux, quai de
l’Ourthe 40, résidence à 4130 Esneux, « La Perrière II », rue Grandfosse 2, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un
administrateur provisoire, à savoir, Me Flagothier, Jean-Luc, avocat,
domicilié à 4000 Liège, boulevard Percot 4/14, bte 20.
Louveigné, le 21 mai 2001.

Justice de paix du canton de Seraing

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
Joseph Michotte.
(63791)

Suite à la requête déposée le 8 mai 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Seraing, rendue le 18 mai 2001, M. Devahive, Fabien,
domicilié rue Renaud Strivay 54/7, à 4100 Seraing, résidant Centre
hospitalier du Petit Bourgogne, rue Professeur Mahaim 84, à
4000 Liège, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire en la personne de Mme Devahive,
Bernadette, domiciliée à 4000 liège, rue Bidaut 22.

Par ordonnance du juge de paix du canton de Louveigné, en date du
mercredi 16 mai 2001, Mme Quadpeerdts, Jacqueline Lisette Nestorine,
veuve de Lambert, René, née à Hoepertingen, le 21 février 1947,
domicilié et résidence « La Perriere II », rue Grandfosse 2, 4130 Esneux,
a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire, à savoir, Me Flagothier, Jean-Luc, avocat,
domicilié à 4000 Liège, boulevard Percot 4/14, bte 20.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Beaudinet, Francine.
(63787)

Suite à la requête déposée le 9 mai 2001, par ordonnance du juge de
paix du canton de Seraing, rendue le 18 mai 2001, Mme Bagnoli, Elena,
de nationalité italienne, née à Reggio Nell-Emilia (Italie), veuve, domiciliée rue des Chardonnerets 15, 4100 Seraing, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de M. Reciputi Gianpaolo, prépensionné, domicilié à Seraing,
rue des Chardonnerets 15.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Beaudinet, Francine.
(63788)

Justice de paix du canton de Wellin

Louveigné, le 21 mai 2001.
Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
Joseph Michotte.
(63792)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Louveigné, en date du
mercredi 16 mai 2001, Mme Vasnik, Mariette, veuve de Wilmotte,
Sylvain, née à Marcinelle, le 10 août 1925, domiciliée et résidence « La
Perriere II », rue Grandfosse 2, 4130 Esneux, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, à
savoir, Me Flagothier, Jean-Luc, avocat, domicilié à 4000 Liège, boulevard Percot 4/14, bte 20.
Louveigné, le 21 mai 2001.
Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint principal, (signé)
Joseph Michotte.
(63793)

Justice de paix du premier canton de Namur

Suite à la requête déposée le 24 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du canton de Wellin, rendue le 22 mai 2001, Mme Gobert,
Germaine, née le 7 août 1998 à Grupont, domiciliée rue Dragon Paul
Fisseux 72, 6927 Grupont, résidant Val des séniors, 6921 Chanly, a été
déclarée de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de Me Davreux, Patrick, avocat, domicilié à
6920 Wellin, avenue de Fort Mahon 1.

Par ordonnance du 17 mai 2001, de M. Philippe Jamart, juge de paix
du premier canton de Namur, la nommée, Tienponte, Germaine, né à
Gembloux, le 14 octobre 1913, résidant actuellement à Namur, avenue
Albert 1er 185, centre Hospitalier régional, domiciliée à Vezin, rue
Belaire 470, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire étant Clerin, Bruno, avocat, boulevard
de la Meuse 65, 5100 Jambes.

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Florence, JeanLouis.
(63789)

Pour extrait certifié conforme : le greffier-adjoint principal, (signé)
Michel Hernalsteen.
(63794)

Justice de paix du canton d’Auderghem

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Auderghem, du
11 mai 2001, Mme Dandois, Bertha, veuve Debecker, née le 17 août 1912,
domiciliée 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Paul Hymans 117/2,
résidence 1160 Auderghem, avenue Herrmann-Debroux 50, (Résidence
Carina), a été déclarée incapable de gérer ses biens, et a été pourvue
d’un administrateur provisoire de ses biens, étant Mme Andrée
Debecker, demeurant à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Paul
Hymans 117/2.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) A. Vandenbranden.
(63790)

Vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen

Bij beschikking van de toegevoegd vrederechter van het eerste
kanton Antwerpen, verleend op 18 mei 2001 werd Vartanyan, Istipan,
geboren te Hasan Seyh (Turkije) op 10 januari 1953, wonende te
2020 Antwerpen-2, Jan De Voslei 29, bus 17, opgenomen in de instelling Algemeen Centrumziekenhuis Campus Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, te 2060 Antwerpen, niet in staat zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder, Gross,
Marc, advocaat, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen-1, Karel Oomsstraat 22.
Antwerpen, 22 mei 2001.
De griffier, (get.) Braeken Godelieve.

(63795)
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Voegt toe als voorlopig bewindvoerder, Gabriel, Dietwin Maurits
Simen Raimond, geboren te Aalst op 2 maart 1966, vertegenwoordiger,
wonende te 9451 Kerksken, Bergstraat 38.

Vredegerecht van het kanon Beringen

Bij beschikking van Mevr. de vrederechter van het kanton Beringen,
verleend op elf mei tweeduizend en één, werd Mevr. Laenen, Maria,
geboren te Tessenderlo op 1 december 1917, verblijvende te
3980 Tessenderlo, Terbeemden 57, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder,
Mevr. Cuypers, Jeanine, wonende 3271 Scherpenheuvel, Molenvijver 21.
Voor eensluidend uittreksel, de hoofdgriffier, (get.) Goris, M. (63796)

Vredegerecht van het kanton Brasschaat

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 17 mei 2001 werd Pirot, Koen, geboren te Borgerhout op
18 oktober 1974, wonende te 2240 Zandhoven, Driehoekstraat 162,
verblijvende in het psychiatrisch centrum Bethanie, Andreas Vesaliuslaan 39, te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, niet in staat verklaard zijn
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.

Geraardsbergen, 22 mei 2001.
De hoofdgriffier, (get.) Borgenon, Christiane.

(63800)

Vredegerecht van het kanton Kontich

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Kontich, verleend
op 15 mei 2001 werd Van Espen, Justine, geboren te Walem op
28 december 1911, gedomicilieerd en verblijvende te RVT Zonnewende,
Boomsesteenweg 15, Aartselaar, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder,
Verspeelt, Remi, magazijnier, wonende te IJsvogellaan 2, Hove.
Voor eensluidend uittreksel : de e.a. adjunct-griffier, (get.) Simonne
Masquillier.
(63801)

Vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk

Brasschaat, 22 mei 2001.
De hoofdgriffier, (get.) Ooms-Schrijvers, Maria.

(63797)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Brasschaat,
verleend op 17 mei 2001 werd Lammerhirt, Hella, geboren te
Antwerpen op 15 mei 1942, wonende te 2030 Antwerpen, Tweekronenstraat 51, verblijvende in het psychiatrisch centrum Bethanie, Andreas
Vesaliuslaan 39, te 2980 Sint-Antonius-Zoersel, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg als voorlopig bewindvoerder,
Mr. Joris Erwin, advocaat, met kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22.

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Kortrijk,
verleend op 10 mei 2001 werd Mevr. Vanaerde, Palmyre Cesarina,
echtgenote van de heer Lommens, Alberik, geboren te Bissegem op
23 oktober 1908, zonder beroep, wonende en verblijvende te 8500 Kortrijk, R.V.T. H.Hart, Budastraat 30, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder,
Mevr. Devroubele, Nadine, wonende te 8560 Gullegem, Hugo Verriestlaan 10.
Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Quaghebeur,
Katrien.
(63802)

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd opgesteld op
16 mei 2001.
Brasschaat, 22 mei 2001.
De hoofdgriffier, (get.) Ooms-Schrijvers, Maria.

(63798)

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het vijfde kanton Gent,
verleend op 10 mei 2001, werd Van Hoorde, Agnès, geboren te Gent op
26 maart 1944, zonder beroep, wonende te 9000 Gent, Doornzelestraat 11, verblijvende te 9000 Gent, Kartuizerlaan 22, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder, Bonne, Claudia, advocaat, wonende te 9040 Gent (SintAmandsberg), te Adolf Baeyensstraat 11.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
19 april 2001.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Aper, Christelle.
(63799)

Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen

Beschikking d.d., verklaart Noel, Juliana Maria, geboren te Aalst op
30 november 1924, gepensioneerde, wonende te 9400 Voorde, SintMarcellusstraat 12, in de instelling rusthuis « Carpe Diem », niet in staat
zelf haar goederen te beheren.

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Kortrijk,
verleend op 10 mei 2001 werd de heer Lommens, Alberik Romaan,
echtg. van Mevr. Vanaerde, Palmyre, geboren te Gullegem op
27 februari 1911, gepensioneerd, wonende en verblijvende te 8500 Kortrijk, R.V.T. H.Hart, Budastraat 30, niet in staat verklaard zijn goederen
te beheren en kreeg als toegevoegd als voorlopig bewindvoerder,
Mevr. Devroubele, Nadine, wonende te 8560 Gullegem, Hugo Verriestlaan 10.
Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Quaghebeur,
Katrien.
(63803)

Friedensgericht des Kantons Eupen

Durch Beschluß des Friedensrichters des Kantons Eupen vom
17. Mai 2001 wurde, Mennicken, Erich, Gebortsort Eupen am
21. Oktober 1959, wohnhaft in 4711 Walhorn, Dorfstraße 25, für unfähig
erklärt seine Güter zu verwalten und nachbezeichneter Vermögensverwalter wurde für ihn ernannt, Mennicken, Helmut, geburtsdatum
24. April 1955, wohnort 4711 Walhorn, Dorfstraße 37.
Eupen, den 22.Mai 2001.
Für die Richtigkeit dieses Auszuges : (gez.) Michèle Goldstein, angestellte bez. Greffier.
(63804)
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Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Justice de paix du canton de Hamoir-sur-Ourthe

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 17 mai 2001, il a été mis fin au mandat de Me Eric Dierickx,
avocat et juge de paix, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, rue
Georges Moreau 160, en tant qu’administrateur provisoire de
Mme Maria Cordemans, ayant résidé au sein du home « Adagio », cette
dernière étant décédée le 17 avril 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63805)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Hamoir-sur-Ourthe,
rendue le 22 mai 2001, a été levée la mesure d’administration provisoire
prise par ordonnance du 4 mars 1999 et publiée au Moniteur belge du
17 mars 1999, à l’égard de M. Houben, Maurice, né à Bressoux le
25 août 1917, résidant au home de « l’Inig », place du Batty 26, à
4557 Sény, cette personne étant décédée le 5 mai 2001, il a été mis fin,
en conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à
savoir : Me Marianne Goijen-Corroy, avocat, à 4171 Poulseur, rue de
l’Ourthe 58.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Simon,
Maryse.
(63811)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 17 mai 2001, il a été mis fin au mandat de Me Eric Dierickx,
avocat et juge de paix, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, rue
Georges Moreau 160, en tant qu’administrateur provisoire de
Mme Segers, Christiane, ayant résidé au sein du « Home Carpe Diem »,
cette dernière étant décédée le 7 avril 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63806)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 17 mai 2001, il a été mis fin au mandat de Me Jean-Luc Burlion,
avocat, dont les bureaux sont établis à 1190 Bruxelles, avenue Brugmann 164, en tant qu’administrateur provisoire de M. Joseph Dufey,
ayant résidé en la Résidence Leopold S.P.R.L., ce dernier étant décédé
le 30 mars 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63807)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 7 mai 2001, il a été mis fin au mandat de Me Eric Dierickx,
avocat et juge de paix, dont les bureaux sont établis à Anderlecht, rue
Georges Moreau 160, en tant qu’administrateur provisoire de M. Félix
Withif, né à Liège le 4 février 1908, ayant résidé à Berchem-SainteAgathe, chaussée de Gand 1046, ce dernier étant décédé à BerchemSainte-Agathe le 29 mars 2001.
Pour extrait conforme : la greffière, (signé) Jeanny Bellemans. (63808)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne, en
date du 17 mai 2001, il a été constaté que la mission de M. Wallenbourg,
Daniel Jean Valère, né à Engis le 14 février 1945, domicilié à 4480 Engis,
rue Vinâve 145, désigné en qualité d’administrateur provisoire de
Mme Wallenbourg, Frédérica Jeanne Marie, née à Wanze le
12 mars 1918, veuve de Bovy, Georges, domiciliée à 4460 GrâceHollogne, rue des Alliés 76, résidant de son vivant à la maison de repos
« La Boisellerie », rue Ed. Remouchamps 51, à 4460 Grâce-Hollogne, a
pris fin, par suite du décès de celle-ci, survenu à Liège le 21 avril 2001.

Justice de paix du premier canton de Verviers

Suite à la requête déposée le 16 mai 2001, par ordonnance du juge de
paix du premier canton de Verviers, rendue le 21 mai 2001, a été levée
la mesure d’administration provisoire prise par ordonnance du
17 octobre 1996 et publiée au Moniteur belge du 1er novembre 1996, à
l’égard de Mme Happart, Emma, née à Thys le 12 mars 1925, sans
profession, domiciliée rue des Aubépines 16, 4053 Embourg, cette
personne étant décédée en date du 8 avril 2001, il a été mis fin, en
conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir :
M. Christophe, Denis, né à Vivegnis le 17 février 1921, domicilié à
4053 Embourg, rue des Aubépines 16.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Heinrichs,
Chantal.
(63812)

Justice de paix du canton de Eghezée

Par ordonnance du juge de paix du canton de Eghezée (Namur),
rendue le 14 mai 2001, il a été mis fin au mandat de M. Dominique
Reginster, expert agronome forestier, domicilié avenue Vauban 77, à
5000 Namur, en sa qualité d’administrateur provisoire des biens de
M. Lievens, Hubert, né le 2 juillet 1957 à Namur, cultivateur, domicilié
rue de Noville les Bois 30, à 5380 Tillier, a été nommé pour le remplacer
M. Navarre, Jean-Luc, avocat, avenue des Combattants 80, à
5030 Gembloux.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Denil,
Véronique.
(63813)

Justice de paix du Seneffe

Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) S. Dosseray. (63809)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne, en
date du 17 mai 2001, il a été constaté que la mission de Me Pirotte,
Jacqueline, belge, avocat, juge de paix suppléant, dont le cabinet est
établi thier des Trixhes 185, à 4400 Flémalle, désignée en qualité
d’administrateur provisoire de M. Jamotte, Joseph, dit Jules, né à IvozRamet le 20 septembre 1899, à la maison de repos « Leur Domaine »,
rue Spinette 64, à 4400 Flémalle, a pris fin, par suite du décès de celle-ci,
survenu à Flémalle le 26 décembre 2000.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) S. Dosseray. (63810)

Par ordonnance du neuf mai deux mil un, prononcée par le juge de
paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Louis
Dermine, avocat à 6280 Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, a été
désigné en remplacement de Me Paul Bughin, décédé, en qualité
d’administrateur provisoire de Mme Alice Ronsmans, née à Marchelez-Ecaussinnes, le huit juillet mil neuf cent vingt-trois, résidant à la
« Rédidence d’Arquennes », rue des Carrières 54, à 7181 Arquennes,
domiciliée à 7181 Familleureux, rue de Fiefvet 18, cette dernière étant
hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Desomberg, Jeaninne.
(63814)
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Par ordonnance du neuf mai deux mil un, prononcée par le juge de
paix du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Louis
Dermine, avocat à 6280 Loverval, allée Notre-Dame de Grâce 2, a été
désigné en remplacement de Me Paul Bughin, décédé, en qualité
d’administrateur provisoire de Mme Corine Jadot, née à La Louvière,
le quatre mai mil neuf cent septante-neuf, domiciliée à 7710 Manage,
rue de Bois d’Haine 77, et résidant actuellement au Centre psychiatrique Saint-Bernard, rue Jules Empain 43, à 7170 Manage, cette
dernière étant hors d’état de gérer ses biens.
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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

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Desomberg, Jeaninne.
(63815)
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Justice de paix du canton de Tournai

Suite à la requête déposée le 13 avril 2001, par ordonnance du juge
de paix du premier canton de Tournai, rendue le 3 mai 2001, et rectifiée
par ordonnance du 21 mai 2001, il a été procédé au remplacement de
Me Nathalie Joly, avocate, dont le cabinet est sis à 7860 Lessines, rue de
la Halle 20, par Me Tom Deputter, dont le cabinet est sis à 9600 Renaix,
rue Général de Gaulle 19, en qualité d’administrateur provisoire des
biens de M. Roland, Frédéric, né le 10 mai 1981, à Renaix, domicilié rue
de Grammont 129, à 9600 Renaix.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Dehaen,
Christophe.
(63816)

Justice de paix du premier canton de Liège

Volgens akte (akte nr. 01-833) verleden ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel, op eenentwintig mei tweeduizend en één,
Mevr. De Neve, Marleen, wonende te 1703 Schepdaal, Dreef 42,
handelende in haar hoedanigheid van volmachtdraagster krachtens een
onderhandse volmacht, gedateerd van 3 mei 2001, en geveven door de
heer Bernhard, Gabriel Léon Edmond Emile, wonende te 1050 Elsene,
boulevard de la Cambre 3, heeft verklaard, de nalatenschap van de
heer Bernhard, Edmond Léon Henri Clément M., geboren te Halle op
21 april 1919, in leven wonende te Halle, Grote Markt 18, en overleden
te Halle op 5 maart 2001, te aanvaarden, onder voorrecht 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
Mr. Van Eeckhoudt, Luc, notaris te 1500 Halle, Possozplein 28.
Brussel, 21 mei 2001.
De griffier, (get.) Aerts, Vera.

Me Eric Bernard, avocat, ayant ses bureaux à 4000 Liège, rue
Louvrex 55-57, a été désigné, par ordonnance du juge de paix du
premier canton de Liège du 10 mai 2001, en qualité de nouvel
administrateur provisoire, de Mlle Boudeblij, Louisa Ali Andrée, née à
Liège, le 3 mars 1972, domiciliée à 4020 Liège, quai du Longdoz 79, en
remplacement de Me Paul Bughin, avocat à Mons, décédé le
11 mars 2001.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint (signé) Boisdequin, Cécile.
(Cet avis remplace le texte paru au Moniteur belge du 19 mai 2001,
page 16964, sous le n° 63591.)
(63591)

Vredegerecht van het zesde kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Gent,
verleend op 21 mei 2001, werd een eind gesteld aan de opdracht van
De Vreeze, Ann, wonende te 9185 Wachtebeke, Stationsstraat 198, als
voorlopige bewindvoerder over De Muyck, Sonja, geboren te Zelzate
op 15 juli 1949, gedomicilieerd te 9930 Zomergem, Parklaan 23, en krijgt
als nieuwe voorlopige bewindvoerder toegevoegd, De Becker, Ann,
wonende te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219.

(17684)

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Turnhout, op eenentwintig mei tweeduizend en één, heeft Drooghmans, Lisianne Anna Theo, geboren te Mol op 16 oktober 1964,
wonende te 2480 Dessel, Meistraat 81, handelende ingevolge de familieraad, als moeder-wettige voogdes over haar minderjarige inwonende
zoon te weten, Verkoeyen, Dennis Julien Jos, geboren te Mol op
28 mei 1989, verklaard, onder voorrecht van boedelbeschrijving, de
nalatenschap te aanvaarden van wijlen Verkoeyen, Eric Leon, geboren
te Balen op 6 december 1961, in leven laatst wonende te 2480 Dessel,
Gemeentedijk 6, en overleden te Retie op 18 april 2001.
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. Segers, Filip, notaris met standplaats te
2381 Weelde (Ravels), Moleneinde 14.
Turnhout, 21 mei 2001.
De griffier, (get.) W. Van der Veken.

(17685)

Gent, 22 mei 2001.
Voor
eensluidend
R. Hantson.

afschrift :

de

hoofdgriffer,

(get.)
(63817)

Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Gent,
verleend op 21 mei 2001, werd een eind gesteld aan de opdracht van
De Prez, Daisy, wonende te 9570 Sint-Maria-Lierde, Steenweg 199, als
voorlopige bewindvoerder over Penne, An, geboren te Erwetegem op
16 maart 1968, gedomicilieerd te 9620 Zottegem, Keiberg 6, en krijgt als
nieuwe voorlopige bewindvoerder toegevoegd, Herssens, Marc,
wonende te 9000 Gent, Recollettenlei 43.
Gent, 22 mei 2001.
Voor
eensluidend
R. Hantson.

afschrift :

de

hoofdgriffer,

(get.)
(63818)

Tribunal de première instance de Namur
L’an deux mil un, le vingt-et-un mai, au greffe du tribunal de
première instance de Namur et par-devant nous, Jacqueline Tholet,
greffier, a comparu :
Mme Minet, Catherine, épouse de M. Clabots, Philippe, domiciliée à
Auderghem, avenue Charles Madoux 30,
laquelle comparante a déclaré, en langue française, accepter sous
bénéfice d’inventaire de la succession et du bénéfice du testament
olographe daté du 3 novembre 1982 et déposé au rang des minutes du
notaire Jean-Pierre Michaux, à Namur en date du 15 février 2001, de
son père M. Minet, Germain, en son vivant, domicilié à Jambes, rue de
Dave 80, et décédé à Namur en date du 5 décembre 2000.
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Dont acte requis par la comparante, qui après lecture, signe avec
nous, greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits, dans un délai de trois mois, à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me Bernard Michaux, à 1040 Bruxelles,
boulevard Louis Schmidt 78/33.
Namur, le 21 mai 2001.
Le greffier, (signé) Jacqueline Tholet.

(17686)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 15 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. D.C.T., met zetel te 1930 Zaventem, Parklaan 43, H.R. Brussel 615005, BTW 430.077.115, met als handelsactiviteit : groothandel in metaalwaren.
Rechter-commissaris : de heer E. De Vlamynck.
Curator : Duerinck, Nadine, Pater de Dekenstraat 9, 1040 Brussel.

Tribunal de première instance de Huy
L’an deux mil un, le vingt-deux mai, au greffe du tribunal de
première instance de Huy, a comparu :
Mme Lemaire, Francine Fernande, née le 30 novembre 1947 à Ougrée,
fille du défunt, domiciliée à 4480 Engis, rue Reine Astrid 94, agissant à
titre personnel,
laquelle comparante à déclaré, accepter sous bénéfice d’inventaire la
succession de Lemaire, Adolphe Jean Joseph, né à Engis le 31 mars 1928,
de son vivant domicilié à Saint-Georges-sur-Meuse, rue Georges
Berotte 57, et décédé le 21 octobre 2000, à Saint-Georges-sur-Meuse.
Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, la comparante déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Paul Marechal, notaire à 4121 Neuville-en-Condroz, route
d’Esneux 26, où 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 la comparante et le greffier.
(signatures illisibles).
Le greffier adjoint délégué, (signé) E. Henrot.

(17687)

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 4 november 1998, te 14 uur, in zaal G van voormelde
rechtbank van koophandel..
Voor eensluidend uittreksel : de curator (get.) N. Duerinck.
(Pro deo)
(17689)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 15 mai 2001, a été déclarée ouverte, sur citation, la
faillite de M. Willy Charles Antoine Vanmulder, né à Halle le 12
mars 1964, domicilié à 1541 Herne, Regnierekaitse 5, R.C. Bruxelles
611773, T.V.A. 747.376.288, ayant comme activité commerciale : entrepreneur.
Juge-commissaire : M. E. De Vlamynck.

Faillite − Faillissement

Curateur : Duerinck, Nadine, rue Père de Deken 9, 1040 Bruxelles. à
1000 Bruxelles.
Rechtbank van koophandel te Brussel

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, endéans
le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.

Bij vonnis dd. 18 mei 2001, gewezen door de rechtbank van koophandel te Brussel werd gesloten verklaard het faillissement van
B.V.B.A. Wolvenheem, met maatschappelijke zetel, Merchtemsesteenweg 36, te 1861 Wolvertem.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
27 juin 2001, à 14 heures, à la salle G du tribunal de commerce précité.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Duerinck.
(Pro deo)

(17690)

De rechtbank heeft de gefailleerde verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Jean-Pierre Walravens.
(17688)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 15 mai 2001, a été déclarée ouverte, sur aveu, la
faillite de la S.A. D.C.T., dont le siège social est sis, à 1930 Zaventem,
Parklaan 43, R.C. Bruxelles 615005, T.V.A. 430.077.115, ayant comme
activité commerciale : grosisstte en produits métalliques.
Juge-commissaire : M. E. De Vlamynck.

Bij vonnis d.d. 15 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de heer Willy Charles Antoine Vanmulder,
geboren te Halle op 12 maart 1964, wonende te 1541 Herne, Regnierekaitse 5, H.R. Brussel 611773, BTW 747.376.288, met als handelsactiviteit : bouwondernemer.
Rechter-commissaris : de heer E. De Vlamynck.
Curator : Duerinck, Nadine, Pater de Dekenstraat 9, 1040 Brussel.

Curateur : Duerinck, Nadine, rue Père de Deken 9, 1040 Bruxelles. à
1000 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
27 juin 2001, à 14 heures, à la salle G du tribunal de commerce précité.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Duerinck.
(Pro deo)

Rechtbank van koophandel te Brussel

(17689)

De schuldeisers dienen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de
datum van uitspraak van het vonnis, hun verklaring van schuldvordering te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel,
jutitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 27 juni 2001, te 14 uur, in zaal G van voormelde rechtbank
van koophandel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator (get.) N. Duerinck.
(Pro deo)
(17690)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du 15 mai 2001, a été déclarée ouverte, sur citation, la
faillite de la S.P.R.L. Unilimited, dont le siège social est sis à
1050 Bruxelles, avenue Louise 149, bte 24, R.C. Bruxelles A 106854,
T.V.A. 447.173.859, ayant comme activité commerciale : intermédiaire
commercial.

Bij vonnis d.d. 15 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de heer Melissas, Alexis Emmanuel Roger,
geboren te Ath op 7 juili 1967, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem),
Willem Van Laarstraat 90, H.R. Brussel 534224, BTW 557.671.806, met
als handelsactiviteit : makelaar in onroerende goederen.
Rechter-commissaris : de heer E. De Vlamynck.

Juge-commissaire : M. E. De Vlamynck.

Curator : Duerinck, Nadine, Pater de Dekenstraat 9, 1040 Brussel.
Curateur : Duerinck, Nadine, rue Père de Deken 9, 1040 Bruxelles. à
1000 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, endéans
le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
27 juin 2001, à 14 heures, à la salle G du tribunal de commerce précité.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Duerinck.
(Pro deo)

(17691)

De schuldeisers dienen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de
datum van uitspraak van het vonnis, hun verklaring van schuldvordering te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel,
jutitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 27 juni 2001, te 14 uur, in zaal G van voormelde rechtbank
van koophandel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator (get.) N. Duerinck.
(Pro deo)
(17692)

Avis rectificatif
Rechtbank van koophandel te Brussel
Tribunal de commerce de Bruxelles
Bij vonnis d.d. 15 mei 2001 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. Unilimited, met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 149, bus 24, H.R. Brussel 106854, BTW 447.173.859, met als
handelsactiviteit : tussenpersoon in handel.

Au Moniteur belge n° 146 du 18 mai 2001, page 16683, dans l’avis
n° 14729, il y a lieu de lire : « Clôture du procès-verbal de vérification
des créances, le mercredi 13 juin 2001, » au lieu de : « Clôture du procèsverbal de vérification des créances, le mercredi 20 juin 2001, ». (17693)

Rechter-commissaris : de heer E. De Vlamynck.
Curator : Duerinck, Nadine, Pater de Dekenstraat 9, 1040 Brussel.
De schuldeisers dienen binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de
datum van uitspraak van het vonnis, hun verklaring van schuldvordering te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel,
jutitiepaleis, Poelaertplein, 1000 Brussel.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 27 juni 2001, te 14 uur, in zaal G van voormelde rechtbank
van koophandel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator (get.) N. Duerinck.
(Pro deo)
(17691)

Verbeterend bericht
Rechtbank van koophandel te Brussel
In het Belgisch Staatsblad nr. 146 van 18 mei 2001, blz. 16683, in het
bericht nr. 14729, gelieve te lezen : « Sluiting van het proces-verbaal van
nazicht der schuldvorderingen op woensdag 13 juni 2001 », in plaats
van « Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen op woensdag 20 juni 2001, ».
(17693)

Tribunal de commerce de Charleroi
Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 15 mai 2001, a été déclarée ouverte, sur citation, la
faillite de M. Melissas, Alexis Emmanuel Roger, né à Ath le
7 juillet 1967, domicilié à 2600 Antwerpen (Berchem), Willem Van
Laarstraat 90, dont le siège social est sis à 1040 Bruxelles, rue Charles
Degroux 59, R.C. Bruxelles 534224, T.V.A. 557.671.806, ayant comme
activité commerciale : courtier en immobilier.

Le même jugement dispose comme suit :
Juge-commissaire : M. J. L’Heureux.
Curateur : Me Halbrecq, Jean, avocat à 6540 Lobbes, rue de
l’Abbaye 26.

Juge-commissaire : M. E. De Vlamynck.
Curateur : Duerinck, Nadine, rue Père de Deken 9, 1040 Bruxelles. à
1000 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, endéans
le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
27 juin 2001, à 14 heures, à la salle G du tribunal de commerce précité.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Duerinck.
(Pro deo)

Le tribunal de commerce de Charleroi, par jugement en date du
21 mai 2001, a déclaré, sur assignation, la faillite de la S.P.R.L. La
Vaissellerie du Bosquet, ayant son siège social à 6223 Wagnelée, rue
Haute 47, R.C. Charleroi 146603, T.V.A. 427.596.190.

(17692)

Date provisoire de cessation des paiements : 21 mai 2001.
Déclarations de créances à déposer avant le 19 juin 2001 au greffe du
tribunal de commerce de Charleroi, avenue Général Michel, 6000 Charleroi.
Procès-verbal de vérification des créances : le 17 juillet 2001, à
8 h 15 m.
Huissier-commis : Mme Jacqueline Duchateau.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J. Halbrecq.
(Pro deo)

(17694)
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Par jugement rendu le 21 mai 2001, la première chambre du tribunal
de commerce Charleroi a déclaré ouverte, sur assignation, la faillite de
la S.A. « Atlas Belgique international », dont le siège social se
trouve à Pont-à-Celles, rue de l’Eglise 96A, R.C. Charleroi 196317,
T.V.A. 465.362.259.
Date provisoire de cessation des paiements : le 21 mai 2001.
Dépôt des déclarations de créances au greffe du tribunal de
commerce de Charleroi, palais de justice, boulevard Général Michel, à
6000 Charleroi, avant le 19 juin 2001.
Procès-verbal de vérification des créances : le 17 juillet 2001, à
8 h 30 m, en la chambre du conseil de la première chambre du tribunal
de commerce de Charleroi.
Juge-commissaire : M. Deman.
Curateur : Me Guy Houtain, avocat à Fleurus, chaussée de Charleroi 231 (tél. : 071/81 46 27).
Le curateur, (signé) G. Houtain.
(Pro deo)
(17695)

Procès-verbal de vérification des créances : mardi 10 juillet 2001, à
9 h 30 m, au cabinet du greffier en chef du tribunal de commerce.
Les déclarations de créance doivent être déposées pour le
5 juillet 2001, au plus tard au greffe du tribunal de commerce.
Les curateurs : (signé) Yves Godfroid et Michel Mersch, avocats.
(Pro deo)
(17699)

Par jugement du 17 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège, a
prononcé sur aveu, la faillite de la S.P.R.L. Le Bistroquet, R.C.
Liège 132776, T.V.A. 419.341.688, ayant son siège social, rue
Léopold 2/A, à 4000 Liège, sous la dénomination l’Euro, avec date de
début des activités commerciales le 1er juillet 1979, pour l’activité
suivante : « restaurant, traiteur, débit de boissons,... ».
Le même jugement ordonne aux créanciers de faire au greffe la
déclaration de créance dans les 30 jours à compter du présent jugement.
Juge-commissaire : M. Jean Pierre Hupkens.

Par jugement rendu ce 21 mai 2001, la première chambre du tribunal
de commerce de Charleroi, a déclaré en faillite, sur aveu, Mme Francisca Vargas Gemenez, rue des Ecoles 35, à 7133 Buvrinnes,
R.C. Mons 14228, T.V.A. 624.750.175.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le 26 juin 2001,
de 10 à 11 heures, au cabinet de Mme le greffier en chef du tribunal de
commerce de Liège.
Les curateurs : (signé) Dominique Collin, Jean-Paul Tasset,
avocats.
(17700)

Juge-commissaire : M. Degesves.
Curateur : Me Jean Evaldre, rue de Marchienne 73, à 6044 Roux.
Date provisoire de cessation des paiements : le 12 février 2001.
Les créanciers sont invités à déposer leur créance au greffe du
tribunal de commerce de Charleroi avant le 23 juin 2001.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
17 juillet 2001, à 8 h 15 m, en la chambre du conseil de la première
chambre du tribunal de commerce de Charleroi.
Le pro deo a été accordé.
Pour extrait conforme :
dre.

le

curateur,

(signé) Jean Eval(Pro deo)
(17696)

Par un jugement du 18 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège,
a prononcé sur aveu, la faillite de Mme Rachel, Elisabeth Christine
Dewalque, de nationalité belge, née à Rocourt le 9 septembre 1972,
domiciliée à 4690 Bassenge, rue de la Vallée 11, et exploitant à 4600 Visé,
place du Marché 9, sous la dénomination « Les P’tits Rigolos »,
R.C. Liège 203469 (radiation le 20 novembre 2000), avec date du début
des opérations commerciales le 7 août 1999 pour l’exploitation « d’un
commerce de détail en confections pour enfants, confection pour
dames, articles pour enfants, trousseau du premier âge »,
T.V.A 757.411.533, ayant fait radier son inscription au registre du
commerce le 19 décembre 2000, avec effet au 20 novembre 2000.
Juge-commissaire : M. André Bruyère.

Par jugement du 8 mai 2001, de la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi, ont été déclarées closes les opérations de la
faillite, de la S.A. Ateliers Ledoux, chaussée de Charleroi 82, à
6061 Montignies-sur-Sambre, déclarée par jugement du 18 mars 1996.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à excusabilité de la société faillie
S.A. Ateliers Ledoux.
Le tribunal a ordonné la publication par extrait du jugement au
Moniteur belge.
Le tribunal n’a pas accordé la gratuité en vue de la publication.
Le curateur, (signé) Pierre Jandrain.
(17697)

Par jugement rendu par la première chambre du tribunal de
commerce de Charleroi du 21 mai 2001, la date de cessation définitive
des paiements de la S.P.R.L. Pierre Fastre déclarée en faillite le
19 mars 2001, à été fixée au 19 septembre 2000.
Pour extrait conforme : (signé) Christiane Noel, curateur.
(Pro deo)
(17698)

Procès-verbal de vérification des créances : mardi 26 juin 2001, à
9 h 30 m, au cabinet de Mme le greffier en chef du tribunal de
commerce, palais de justice, 4000 Liège.
Le même jugement ordonne aux créanciers de faire au greffe la
déclaration de créances dans les 30 jours à compter du présent
jugement.
Curateurs : Mes Sophie Bertrand et André Tihon, en Féronstrée
23/013, 4000 Liège.
Les curateurs, (signé) Sophie Bertrand et André Tihon.
(17701)

Par jugement du 8 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif de la faillite de la
S.P.R.L. Lombardy, R.C. Liège 128112, T.V.A. 417.284.496 et dont le siège
social était établi à 4000 Liège, rue Oscar Remy 2.
Par même jugement, le tribunal a prononcé l’inexcusabilité de la
faillite.
Curateur : Me Jean-Marie Rikkers, avocat, dont les bureaux sont
établis à 4020 Liège 2, rue de Chaudfontaine 13.
Le curateur, (signé) Jean-Marie Rikkers.
(17702)

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 21 mai 2001, le tribunal de commerce de Liège, a
prononcé la faillite sur citation de la S.A. Lyriange Belgium, ayant son
siège social, rue Ferrer 78, 4100 Seraing, R.C. Liège 194755; T.V.A.
430.701.774.
Activité principale : importation, exportation, commerce de gros et
de détail en produits de beauté et articles de toilette ainsi que des
produits diététiques, bijoux et métal pur.
Date du début de l’activité commerciale : 1er mai 1996.
Juge-commissaire : M. Dany Hay.

Par application de l’article 76 de la loi sur les faillites et en vertu de
l’ordonnance rendue le 22 mai 2001, par M. le juge-commissaire à la
faillite de la S.P.R.L. Maison Teddy, avec siège social à 4000 Liège, rue
de la Casquette 31, R.C. Liège 141258, T.V.A. 422.753.417, déclarée le
5 mai 1998, l’assemblée des créanciers prévue pour entendre le rapport
de la curatelle sur l’évolution de la liquidation est fixée au mardi
3 juillet 2001, à 11 h 30 m, au tribunal de commerce de Liège, palais de
justice, place Saint-Lambert 16, 4000 Liège, 1er étage, salle des faillites,
au cabinet du greffier en chef.
Pour extrait conforme : le greffier-chef de service, (signé) J. Tits.
(Pro deo)
(17703)
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Tribunal de commerce de Marche-en-Famenne

Par jugement du 21 mai 2001, le tribunal de commerce de Marcheen-Famenne a prononcé la faillite de la S.P.R.L. Mistralazur, dont le
siège social est établi à Hotton, place Saint-Nicolas 3A,
R.C. Marche 20979, pour l’exploitation d’une friterie-restaurant et
l’activité de traiteur sous la dénomination « La Cigale », à Hotton, place
Saint- Nicolas 3A, et sous la dénomination « Le Criquet » à Hotton, rue
Simon 8, T.V.A. 472.411.873.
Juge-commissaire : M. Philippe Ollevier.

En date du 26 avril 2001, le tribunal de commerce de Namur a
prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la faillite de la
S.C.R.L. Supersac Packaging Benelux, dont le siège social est établi à
5350 Evelette, route de Havelange 118A, au jour du jugement déclaratif,
rue Ferot le Fourneau 5, à Ferrière, déclarée par jugement du tribunal
de commerce de Namur, le 26 mars 1998.
Le même jugement a donné décharge à la curatelle assumée par Me
Françoise Chauvaux, avocat, route de Gembloux 12, à 5002 SaintServais.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à prononcer l’excusabilité de la société
faillie.
Le curateur, (signé) F. Chauvaux.

(17707)

Curateur : Me Jocelyne Collet, avocat, rue de la Gare 10/9, à 6980 La
Roche.
Dépôt des déclarations de créance : pour le 21 juin 2001, au greffe du
tribunal de commerce, rue Victor Libert 9, à 6900 Marche-en-Famenne.

Tribunal de commerce de Tournai

Procès-verbal de vérification des créances : le 3 septembre 2001, à
14 h 30 m, en l’auditoire du tribunal, palais de justice-extension, à
6900 Marche-en-Famenne.

Par jugement prononcé le 21 mai 2001, le tribunal de commerce de
Tournai a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de la
faillite de la S.P.R.L. Eurocadia, dont le siège était établi à 7500 Tournai,
rue Beyaert 75.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J. Collet.
(Pro deo)

(17704)

Le curateur : Me Pierre Brotcorne, avocat à Tournai, a été déchargé
de ses fonctions.
La société faillite a été déclarée non excusable.
Le Curateur, (signé) Pierre Brotcorne.

Tribunal de commerce de Mons

(17708)

Par jugement prononcé le 21 mai 2001, le tribunal de commerce de
Tournai a déclaré closes, pour insuffisance d’actif, les opérations de la
faillite de Mme Botsili Besao, qui était domiciliée à 7600 Péruwelz, rue
Astrid 60.

Faillite sur aveu
Faillite du 21 mai 2001.
Dénomination : Duno S.P.R.L.
Dont le siège social est sis à 7080 Frameries, rue Hankar 13, exerçant
les activités de vente d’articles textiles pour hommes, R.C. Mons 141154,
T.V.A. 466.808.144.

Le curateur : Me Pierre Brotcorne, avocat à Tournai, a été déchargé
de ses fonctions.
La société faillite a été déclarée non excusable.
Le Curateur, (signé) Pierre Brotcorne.

(17709)

Curateur : Me Natalie Debouche, Grand-Place 14, 7370 Dour.
Cessation des paiements : provisoirement le 21 mai 2001.
Dépôt des déclarations de créances : pour le 20 juin 2001, au plus
tard.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
10 juillet 2001, à 8 h 30 m du matin, en l’auditoire du tribunal de
commerce, palais de justice-extension, place du Parc 32, à Mons.
Huissier commis : Me Y. Pierart, à Frameries.
Juge-commissaire : Pierre Battard.
Le curateur, (signé) N. Debouche.

(Pro deo)

(17705)

Par jugement rendu le 15 mai 2001 par le tribunal de commerce de
Tournai, a été ouverte sur aveu la faillite de :
Lelong & C° S.A. ayant son siège social à 7600 Péruwelz, rue de la
Guérison 25, R.C. Tournai 35182, T.V.A. 421.133.616 et ayant pour
activité commerciale le négoce en combustibles.
Les créanciers sont tenus de produire leurs créances au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à 7500 Tournai,
dans un délai de 30 jours (13 juin 2001).
La clôture du procès-verbal de vérification des créances a été fixé au
12 juillet 2001, à 9 heures, en chambre du conseil du tribunal de
commerce de Tournai, palais de justice, à Tournai.
Curateurs : Me Van Malleghem, Franz, route d’Hacquegnies 3,
7911 Frasnes-lez-Buissena.

Tribunal de commerce de Namur

Juge-commissaire : M. Daniel Cappe, chaussée de Mons 17,
7322 Pommeroeul.
Tournai, le 15 mai 2001.

Par ordonnance du 15 mai 2001, M. Gérard Elias, juge-commissaire à
la faillite de la S.C. Villa Service, dont le siège social est établi à
5030 Gembloux, rue du Moulin 79, y exerçant l’activité d’intermédiaire
commercial et le commerce de détail en matériaux de construction;
R.C. Namur 55776, T.V.A. 430.861.429, déclarée le 23 avril 1998, a
ordonné la convocation des créanciers inscrits dans la faillite, à l’assemblée qui se tiendra au greffe du tribunal de commerce de Namur, rue
du Collège 37, le 25 juin 2001, à 13 h 30 m, pour entendre le rapport du
curateur sur l’évolution de la liquidation.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christophe
Lepage.
(17706)

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) F. Van Malleghem.
(Pro deo)
(17710)

En application de l’article 80 de la loi sur les faillites, le tribunal de
commerce de Tournai a, par jugement du 21 mai 2001, ordonné la
clôture de la faillite de Dubucq, Maryse, rue de Courtrai 25, à
7500 Tournai, R.C. Tournai 83593, déclarée ouverte le 2 septembre 1999.
Par même jugement, la faillie a été déclarée excusable.
(Pro deo)

(17711)
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Tribunal de commerce de Verviers

Faillite sur aveu
Par jugement du jeudi 17 mai 2001, le tribunal de commerce de
Verviers, a déclaré la faillite de la S.A. Financière de la Warche, dont le
siège social est établi à 4802 Verviers (Heusy), chaussée de Theux 32
(anciennement à 4960 Malmedy, rue F. Lang 1), R.C. Verviers 4953, sans
aucune activité depuis 1991-92.

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Werca C.V., te 8730 Beernem, de
vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 8 u. 40 m., 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.

(17716)

Juge-commissaire : M. Helmut Pieper.
Curateur : Me Albert Grondal, avocat à 4800 Verviers, place Général
Jacques 20.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances :
18 juillet 2001, à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Lardinois.

le

(17712)

Par jugement du jeudi 17 mai 2001, le tribunal de commerce de
Verviers, a déclaré la faillite de Moray, Didier Henri Hubert, né à
Cologne le 9 mars 1967, domicilié à 4900 Spa, avenue des Boutons
d’Or 15, R.C. Verviers 69525, T.V.A. 756.303.654 pour un commerce de
détail en poissons tropicaux pour aquarium exercé à 4910 Theux, rue
du Roi Chevalier 26, sous l’appelation « Aqua-Theux ».
Juge-commissaire : M. Philippe Lagasse de Locht.

Deze kennisgeving geldt als enige oproeping.
De hoofdgriffier, (get.) L. Demets.

(17717)

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Senzo N.V., te 8300 KnokkeHeist, de vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 9 u. 15 m., 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.

Curateur : Me Jean Baivier, avocat à 4800 Verviers, rue des
Martyrs 38.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe endéans les
trente jours.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances :
18 juillet 2001, à 9 h 30 m, au palais de justice de Verviers.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) S. Lardinois.

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Eddy’s Visservice B.V.B.A., te
8380 Brugge (Zeebrugge), de vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op woensdag 4 juli 2001, om 9 u. 20 m., in de
raadkamer van de rechtbank, achterin de zaal N, op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw, Kazernevest 3, te 8000 Brugge.

le

(17713)

De hoofdgriffier, (get.) L. Demets.

(17718)

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Joma C.V., te 8730 Beernem, de
vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 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.

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Brugge

De hoofdgriffier, (get.) L. Demets.
Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Hervema C.V., te 8730 Beernem,
de vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
4 juli 2001, om 8 u. 40 m., 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.

(17714)

(17719)

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Sopa C.V., te 8730 Beernem, de
vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 8 u. 55 m., 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.

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Goffart C.V., te 8730 Beernem,
de vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 8 u. 40 m., 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.

(17720)

Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Laco C.V., te 8730 Beernem, de
vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 8 u. 30 m., 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.

(17715)

De hoofdgriffier, (get.) L. Demets.

(Pro deo)

(17721)
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Bij beschikking van 21 mei 2001 heeft de heer Hendrik Theys, rechtercommissaris over het faillissement van Minkler C.V., te 8730 Beernem,
de vergadering van de schuldeisers, ingevolge artikel 76 van de
faillissementswet nopens het vereffeningsverslag vastgesteld op
woensdag 4 juli 2001, om 8 u. 30 m., in de raadkamer van de rechtbank,
achterin de zaal N, op de eerste verdieping van het gerechtsgebouw,
Kazernevest 3, te 8000 Brugge.

Rechter-commissaris : de heer Marc Tackaert.

Deze kennisgeving geldt als enige oproeping.
De hoofdgriffier, (get.) L. Demets.

Bij vonnis van 21 mei 2001, van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde, afdeling Dendermonde, werd, op dagvaarding, in staat
van faillissement verklaard, de B.V.B.A. Enterprise Controlling and
Diagnostics, met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Rossevaalstraat 73, H.R. Dendermonde 56874, BTW 471.261.038 als handelsactiviteit : onderneming voor machinebouw.

(Pro deo)

(17722)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst

Fallissement : Poelman, Sven, geboren te Aalst op 2 juni 1974,
voorheen wonende te 9300 Aalst, Val. De Saedeleerstraat 95, thans te
9300 Aalst, Noordstraat 21/7, H.R. Aalst 63053, faillissement uitgesproken bij vonnis d.d. 20 oktober 2000.
Bij vonnis der rechtbank van koophandel van Dendermonde, afdeling Aalst d.d. 18 mei 2001 werden de bewerkingen van het faillissement Poelman, Sven, voormeld, gesloten verklaard bij gebreke aan
toereikend actief en werd beslist dat er geen redenen bestaan om de
gefailleerde verschoonbaar te verklaren.

Curator : Mr. Marianne Macharis, advocaat te 9200 Dendermonde,
Kon. Astridlaan 8.
Datum van staking van betaling werd onder voorbehoud van toepassing van art. 12, lid 2, F.W. vastgesteld op 21 mei 2001.
De schuldeisers worden uitgenodigd hun schuldvorderingen in te
dienen binnen binnen de 30 dagen vanaf de datum van het vonnis ter
griffie van de rechtbank van koophandel van Dendermonde, Noordlaan 31, 9200 Dendermonde.
Sluiting van het proces-verbaal van onderzoek naar de echtheid der
schuldvorderingen werd bepaald op vrijdag 29 juni 2001, om 9 u. 30 m.,
in de voormiddag, in de gehoorzaal van de rechtbank van koophandel
te Dendermonde.
De curator, (get.) M. Macharis.

(Pro deo)

(17726)

Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) M. Ghysens.
(Pro deo)

(17723)
Bij vonnis van 21 mei 2001 van de 4e kamer van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde, werd het
volgend faillissement gesloten bij gebrek aan actief.

Fallissement : Putteman, Gina, geboren te Aalst op 4 maart 1969,
wonende te 9450 Haaltert, Krakeelstraat 24, handeldrijvende te
9300 Aalst, Pontstraat 21, onder de benaming Bistro Tea Room Papillon,
H.R. Aalst 66396, faillissement uitgesproken bij vonnis
d.d. 15 maart 2001.
Bij vonnis der rechtbank van koophandel van Dendermonde, afdeling Aalst, d.d. 18 mei 2001 werden de bewerkingen van het faillissement Putteman, Gina, voormeld, gesloten verklaard bij gebreke aan
toereikend actief en werd beslist om de gefailleerde verschoonbaar te
verklaren.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) M. Ghysens.
(Pro deo)

(17724)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

De heer De Wolf, Dirk, geboren te Dendermonde op 27 april 1961,
wonende te 9200 Dendermonde, Stenen Stichel 1, H.R. Dendermonde 46318, in faling verklaard bij vonnis van 25 augustus 2000.
De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
De curator, (get.) M. Macharis.

(Pro deo)

(17727)

Bij vonnis van 21 mei 2001 van de 4e kamer van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Dendermonde, werd het
volgend faillissement gesloten bij gebrek aan actief.
De B.V.B.A. Autoglas Gent, met zetel te 9230 Wetteren, Noordlaan 17,
H.R. Dendermonde 55815, in faling verklaard bij vonnis van
8 maart 2001.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Faillissement : B.V.B.A. Arc Deco met zetel te 9200 Dendermonde,
Vosakkerslaan 19, H.R. Dendermonde 49365, BTW 452.030.688, en met
als handelsactiviteit metaalconstructies.
Bij vonnis der rechtbank van koophandel te Dendermonde,
d.d. 22 mei 2001, werd voornoemde onderneming, op bekentenis, failliet verklaard, en werd de datum van staking van betalen bepaald op
7 april 2001.
Mr. P. Seymoens, advocaat te 9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 108-110, werd als curator aangesteld.
De heer M. Tackaert, rechter in handelszaken bij de rechtbank van
koophandel, werd als rechter-commissaris aangesteld.
De schuldeisers moeten hun aangifte van schuldvordering doen ter
griffie der rechtbank van koophandel van Dendermonde, binnen de
dertig dagen vanaf het vonnis.
De sluiting van het verbaal van nazicht der schuldvorderingen is
gesteld op vrijdag 29 juni 2001, te 9 u 45 m, in de gehoorzaal der
rechtbank van koophandel te Dendermonde, Noordlaan 31, te
9200 Dendermonde.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) P. Seymoens. (17725)

De curator : (get.) M. Macharis.

(Pro deo)

(17728)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas

Bij vonnis van de 6e kamer van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas d.d. 8 mei 2001 werd gesloten
verklaard bij gebrek aan actief het faillissement van de B.V.B.A. I.B.B.,
kleinhandel in informaticamateriaal, met zetel te 9100 Sint-Niklaas,
Sint-Gillisbaan 23, H.R. Sint-Niklaas 44306, BTW 430.477.090, failliet
verklaard bij vonnis van de 4e kamer van de rechtbank van koophandel
te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, d.d. 2 maart 1998.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Curator : Mr.
Vijfstraten 57.

Jef

Thyssen,

advocaat

Voor uittreksel : (get.) Jef Thyssen, curator

te

9100

Sint-Niklaas,

(Pro deo)

(17729)
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Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis d.d. 21 mei 2001, op bekentenis, tweede kamer, werd het
faillissement vastgesteld inzake :
Publi-Sound B.V.B.A., verkoop en verhuring van karaoke-systemen,
verkoop en verhuring van feestbenodigheden, advies- en organisatiebureau voor activiteiten, ontwerpen en uitwerking van publiciteit, met
maatschappelijke zetel te 9880 Aalter, Bellemstraat 71, het H.R. Dendermonde 48.569, BTW 450.439.987.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Hasselt 2de kamer
dd. 10 mei 2001, werd het faillissement Mebas-Groep B.V.B.A., met
maatschappelijke zetel te 3910 Sint-Huibrechts-Lille, Hoevestraat 2,
H.R. Hasselt 88878, gesloten verklaard bij gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard. De curatoren werden van
hun opdracht ontlast.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Peter Rombouts, Luc Vandeputte,
curatoren.
(Pro deo)
(17735)

Rechter-commissairs : de heer Pierre Van Den Bossche.
Datum staking er betalingen : 18 mei 2001.
indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 15 juni 2001.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 25 juni 2001, te 9 uur, in de rechtbank, gehoorzaal A,
tweede verdieping.
De curator : Mr. M. Van Cuyck, advocaat, kantoorhoudende te
9890 Dikkelvenne, Sint-Christianastraat 48.
Hoofdgriffier (get.) Y. Bils.

(17730)

De rechtbank van koophandel te Hasselt 2e kamer, heeft bij vonnis
van 26 april 2001, het faillissement B.V.B.A. Afmaak Doe ’t Zelf (in
vereffening), met maatschappelijke zetel voorheen gevestigd te
3940 Hechtel-Eksel, Peerderbaan 145, H.R. Hasselt 56874, failliet
verklaard op datum van 19 juli 2000, gesloten verklaard bij gebrek aan
actief.
De rechtbank heeft beslist dat er geen redenen voor handen zijn om
de gefailleerde verschoonbaar te verklaren en heeft de curatoren ontlast
van hun opdracht.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Marc Vandeput.
(Pro deo)
(17736)

Rechtbank van koophandel te Hasselt
Rechtbank van koophandel te Kortrijk
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Hasselt, 2e kamer,
dd. 10 mei 2001, is het faillissement van Mevr. Jenny Reniers, voorheen
handeldrijvende te Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 41, onder de
benaming « Baby House », thans wonende te 3001 Heverlee,
Huttelaan 36, gesloten verklaard na vereffening.
De rechtbank heeft de gefailleerde niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) P. Odeurs, curator.

(17731)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Hasselt 2e kamer
dd. 10 mei 2001, werd het faillissement Picobello B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Harkstraat 19, en met uitbating te
3920 Lommel, Kerkstraat 27, H.R. Hasselt 90099, gesloten verklaard bij
gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
De curatoren werden van hun opdracht ontlast.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Peter Rombouts; Luc Vandeputte,
curatoren.
(Pro deo)
(17732)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Hasselt 2e kamer
dd. 10 mei 2001, werd het faillissement Mooseland B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Grendelbaan 34, H.R. Hasselt,
niet ingeschreven, gesloten verklaard bij gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard. De curatoren werden van
hun opdracht ontlast.

Faillissement bij vonnis dd. 10 mei 1994 van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk, 2e kamer, werd, op aangifte, de heer Desmet,
Patrick, voorheen wonende te 8800 Roeselare, Wallenstraat 10/V1,
thans te 8800 Roeselare, Koestraat 21, H.R. Kortrijk 123051, in staat van
faillissement verklaard.
Bij vonnis dd. 8 mei 2001 van de 2e kamer van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk werden de bewerkingen van het faillissement
Desmet, Patrick, gesloten bij vereffening.
De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.
Voor
tronck.

eensluidend

uittreksel :

de

curator,

(get.)

Peter Sus(17737)

Bij vonnis van 10 mei 2001 van de rechtbank van koophandel te
Kortrijk, eerste kamer, werd het faillissement van N.V. Fidexpo, met
zetel te 8930 Menen-Lauwe, Wevelgemstraat 90, H.R. Kortrijk 135008,
uitgesproken op 10 juli 1997, gesloten verklaard wegens ontoereikend
actief.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) Frank Heffinck, advocaat.
(Pro deo)
(17739)

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Peter Rombouts; Luc Vandeputte,
curatoren.
(Pro deo)
(17733)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Hasselt 2e kamer
dd. 10 mei 2001, werd het faillissement Meditras International B.V.B.A.,
in vereffening, met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Industriezone Maatheide 82, H.R. Hasselt 75237, gesloten verklaard bij gebrek
aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard. De
curatoren werden van hun opdracht ontlast.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Peter Rombouts; Luc Vandeputte,
curatoren.
(Pro deo)
(17734)

Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Kortrijk, 3e kamer op 11 mei 2001, werd het faillissement van de heer
Laporte, Ronny, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Gentseweg 80,
H.R. Kortrijk 106090, failliet verklaard bij vonnis van de rechtbank van
koophandel te Kortrijk, 3e kamer dd. 17 juni 1994, gesloten verklaard
bij gebrek aan actief.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Kortrijk 22 mei 2001.
De curator, (get.) Stefaan De Geeter.
(Pro deo)

(17740)
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Rechtbank van koophandel te Leuven

Sluiting proces-verbaal nazicht schuldvorderingen : donderdag
28 juni 2001, te 9 uur, in de terechtzittingszaal van de rechtbank van
koophandel te Oudenaarde.

Bij vonnis dd. 22 mei 2001 heeft de rechtbank van koophandel te
Leuven, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van Van Leeuw,
Jos, geboren te Leuven op 25 november 1968 en wonende te
3300 Tienen, Minderbroederstraat 15, met als aktiviteiten : dancing,
drankgelegenheid onder de benaming « Café Sphere » met uitbating te
3300 Tienen, Veemarkt 38, H.R. Leuven 99933, BTW 777.188.249.

Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Jacques Vander
Schelden; Lieven De Moor.
(Pro deo)
(17744)

Rechter-commissaris : de heer J. Van Miert.
Curator : Mr. Johan Mommaerts.
Staking der betalingen : 22 mei 2001.
Indienen der schuldvorderingen vóór 15 juni 2001 ter griffie dezer
rechtbank.
Nazicht schuldvorderingen 25 juni 2001, te 14 u. 45 m.

Vonnis van de rechtbank van koophandel Oudenaarde : 18 mei 2001.
Datum van staking van betaling voorlopig bepaald op : 18 mei 2001.

Datum oprichting bedrijf : 1 augustus 1998.
De curator, (get.) J. Mommaerts.
(Pro deo)

De heer Peeters, Jan, voorheen wonende te 9630 Zwalm,
Vlaandersdal 6, thans wonende te 9820 Merelbeke, Plantaan 49, voorheen H.R. Oudenaarde 42665, thans H.R. Gent 178006,
BTW 588.861.660, voor een groothandel in vers of diepgevrozen fruit
en groenten.

(17741)

Curatoren : Mrs. Van Den Berghe, Carla, advocaat, te 9700 Oudenaarde, Hoogstraat 38, en Jan De Vuyst, advocaat, te 9400 Voorde,
Brakelsesteenweg 639.
Rechter-commissaris : de heer Fred Valcke.

Bij vonnis dd. 22 mei 2001 heeft de rechtbank van koophandel te
Leuven, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van N.V. Jovalo,
met zetel te 3150 Haacht, Wilde Heide 59bis, en met als activiteiten :
werkplaats voor het vervaardigen van kinderkleding, H.R. Leuven
104574, BTW 416.545.912.
Rechter-commissaris : de heer J. Van Miert.
Curator : Mr. Johan Mommaerts, advocaat te 3000 Leuven,
J.P. Minckelersstraat 19.

De schuldeisers moeten hun aangifte van schuldvordering doen ter
griffie van de rechtbank van koophandel, te 9700 Oudenaarde,
Bekstraat 14, en dit binnen de 30 dagen vanaf de datum van het vonnis.
De sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen is gesteld op donderdag 28 juni 2001, om 9 uur, ter terechtzitting van genoemde rechtbank, eerste verdieping.
Voor gelijkvormig uittreksel : (get.) Jan De Vuyst, één der curatoren.
(17745)

Staking der betalingen : 22 mei 2001.
Indienen der schuldvorderingen vóór 15 juni 2001 ter griffie dezer
rechtbank.

Rechtbank van koophandel te Tongeren

Nazicht schuldvorderingen 25 juni 2001, te 14 u. 45 m.
Datum oprichting bedrijf : 1 juni 2000 (voorheen Mechelen).
De curator, (get.) J. Mommaerts.
(Pro deo)
(17742)

Rechtbank van koophandel te Mechelen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Mechelen
d.d. 7 mei 2001, werd gesloten verklaard bij gebrek aan actief het faillissement van de heer Verdood, Denis, wonende te 2560 Nijlen, Woeringenstraat 9c, H.R. Mechelen 78344.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) Luk Obbels.
(Pro deo)
(17743)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren
d.d. 10 mei 2001, werd het faillissement van Muffels, Hugo, Maria
Martinus, handelaar, geboren te Genk op 29 november 1947, voorheen
wonende te 3950 Bocholt, Kempenstraat 3, thans wonende te
3600 Genk, Turfstraat 138, handeldrijvende te 3600 Genk, K.
Boudewijnlaan 13, en voorheen verblijvende te 3590 Diepenbeek,
Weerstandslaan 14, H.R. Tongeren 50745, BTW 638.327.603,
bosontginning, handel in hout, grondwerken en handel in bouwmaterialen, in staat van faillissement verklaard op 21 september 1992,
gesloten verklaard bij vereffening, en werd gefailleerde niet verschoonbaar verklaard.
Het vonnis geeft de schuldeisers opnieuw het recht om ieder
afzonderlijk hun rechtsvordering tegen de goederen van de gefailleerde
uit te oefenen overeenkomstig artikel 82 Faill.W.
De curatoren, (get.) H.J. Stassen; M. Pirard.

(17746)

Rechtbank van koophandel te Oudenaarde

Régime matrimonial − Huwelijksvermogensstelsel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde
in datum van 15 mei 2001, werd, op bekentenis, in staat van faillissement verklaard B.V.B.A. On I Ona, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te 9660 Brakel, Twalfbunderstraat 93,
H.R. Oudenaarde 40945, BTW 455.957.012, met als voornaamste activiteit kleinhandel in textiel.

Par requête du 17 mai 2001, M. Adam, Marco Adrien Dominique
Marie, ouvrier S.N.C.B., né à Hondelange le 7 octobre 1962, registre
national n° 621007 125-67, de nationalité belge, et son épouse
Mme Léonet, Murielle Marguerite Amélie Ghislaine, serveuse, née à
Libramont le 7 octobre 1964, registre national n° 641007 336-92, de
nationalité belge, tous deux demeurant et domiciliés à Hondelange,
commune de Messancy, rue des Rochers 43, ont introduit, devant le
tribunal de première instance d’Arlon, une demande en homologation
de l’acte portant modification de leur régime matrimonial reçu par le
notaire Geneviève Oswald, de résidence à Athus (Aubange), le
17 mai 2001, et par lequel lesdits époux ont maintenu le régime légal
avec apport d’un immeuble et d’une obligation hypothécaire en
communauté.

Rechter-commissaris : de heer Fred Valcke, rechter in handelszaken.
Curatoren : Mr. Jacques Vander Schelden, advocaat te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3; Mr. Lieven De Moor, advocaat te 9660 Brakel,
H. De Coenestraat 10.
Staking van betaling : voorlopig bepaald op 15 februari 2001.
Indienen schuldvorderingen : tot 15 juni 2001, ter griffie van de
rechtbank van koophandel te Oudenaarde, Bekstraat 14.

Pour extrait conforme : (signé) Geneviève Oswald, notaire. (17747)
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Par jugement prononcé le 12 août 1999, la première chambre du
tribunal de grande instance de Caen a homologué le contrat de mariage
modificatif du régime matrimonial des époux Ombredanne-Roberti.
Le contrat de mariage modificatif contient adoption du régime de la
communauté universelle conformément aux articles 1526 et suivants du
Code civil français.
(Signé) Etienne Mathy, notaire.

(17748)

Bij verzoekschrift de dato veertien mei tweeduizend en één hebben
de heer De Keyzer, Alfons Felicien Lucien, geboren te Holsbeek op
zestien januari negentienhonderd vijfenvijftig, en zijn echtgenote,
Mevr. Boedts, Elisabeth Irma Renée, geboren te Leuven op drie
december negentienhonderd zesenvifjtig, wonende te Holsbeek, Bergestraat 21, voor de rechtbank van eerste aanleg te Leuven een verzoek
ingediend tot homologatie van de akte van wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel verleden voor notaris Jean Halflants, te
Lubbeek op veertien mei tweeduizend en één.
De echtgenoten zijn thans gehuwd onder het wettelijk stelsel bij
gebrek aan huwelijkscontract.

Par requête du 11 mai 2001, M. Corthaut, Eric Fernand Georges
Ghislain, ouvrier, né à Tirlemont, le 21 juin 1969, inscrit au registre
national sous le n° 69021 217-62, domicilié à Orp-Jauche, rue Josse
Willems 12 et son épouse Mme Creton, Delphine Jeannine Ghislaine,
sans profession, née à Tirlemont, le 10 novembre 1980, inscrite au
registre national sous le n° 801110 350-40, domiciliée à Lincent, route de
Huy 48, époux mariés sous le régime légal, à défaut d’avoir fait
précéder leur union de convetions matrimonales, non modifié depuis,
ont introduit devant le tribunal de première instance Nivelles une
requête en homologation du contrat modificatif de leur régime matrimonial dressé par le notaire Jean Dandoy à Jodoigne, en date du
11 mai 2001.
Ce contrat modificatif entraîne la liquidation du régime préexistant,
et changement dans la composition du patrimoine.
M. et Mme Corthaut-Creton, ont projeté d’adopter le régime de la
séparation de biens prévu par les articles 1466 à 1469 du Code civil et
ont décidé qu’il ne serait dû aucune récompense à l’égard d’aucun des
patrimoines.
(Signé) Dandoy, notaire.

(17750)

Bij verzoekschrift van 11 mei 2001 hebben de heer Vanassche, Patrick
Urbain Philippe, geboren te Anderlecht op 27 oktober 1963, en zijn
echtgenote Mevr. Semey, Yasmine Valérie Lucien François Anna
Roberta, geboren te Gent op 19 juli 1965, samenwonende te Lennik,
Rosweg 51, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel om homologatie verzocht van de akte verleden voor notaris Philippe Flamant, te
Ronse, op datum van 11 mei 2001 inhoudende wijzigend huwelijkscontract door toebedeling van gemeenschappelijke goederen aan elk van
de echtgenoten.
Voor verzoekers, (get.) Philippe Flamant, notaris.

(17753)

Bij verzoekdschrift d.d. 9 mei 2001 neergelegd ter griffie op
22 mei 2001, hebben de heer Jan Frans Wouters, van Belgische nationaliteit, geboren te Beerse op veertien januari negentienhonderd zesentwintig, en zijn echtgenote Mevr. Theresia Maria Jansens, van Belgische
nationaliteit, geboren te Beerse op twaalf mei negentienhonderd drieëndertig, samenwonende te Beerse, Heibergstraat 7, de rechtbank van
eerste aanleg te Turnhout om homologatie verzocht van de akte
houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, inhoudende
inbreng van eigen onroerende goederen door de heer Jan Frans Wouters
in het gemeenschappelijk vermogen, akte verleden voor notaris Luis
Dierckx, te Turnhout op 9 mei 2001.
(Get.) Louis Dierckx, notaris.
(17754)

Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren op 14 maart 2001, werd de akte houdende wijziging van
huwelijksvoorwaarden verleden voor notaris Leonard Delweide, te
Rekem (Lanaken) op 18 december 2000 tussen de heer Beckers, Michel
Theodoor en Mevr. Pustjens, Wilma Hubertina Astrid, wonende te
Uikhoven (Maasmechelen), Pastoor Goossenlaan 134/a, gehomologeerd. Ingevolge voormelde akte behouden de echtgenoten het wettelijk stelsel doch wordt inbreng gedaan van een persoonlijk goed van de
echtgenote.
Voor de echtgenoten, (get.) L. Delwaide, notaris te Rekem (Lanaken).
(17755)

Bij vonnis van 6 maart 2001 heeft de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, de akte verleden voor notaris Arnold Vermeersch, te Oudenburg, op 27 oktober 2000, gehomologeerd, waarbij de echtgenoten de
heer Dewachtere, Geert Stefaan Alfons, electricien, geboren te Oostende
op negenentwintig november negentienhonderd tweeënzestig
(621129 307-08), en Mevr. Dewicke, Lieve Maria Joris, gegradueerd
verpleegkundige, geboren te Oostende op zes oktober negentienhonderd vierenzestig (64006 426-32), samenwonende te Oudenburg, Marktstraat 18, hun huwelijksvermogenstelsel hebben gewijzigd.
Bij deze wijziging werd het wettelijk stelsel gewijzigd in het stelsel
van de zuivere scheiding van goederen.
Voor de echtgenoten Dewachtere-Dewicke, (get.) Arnold Vermeersch,
notaris.
(17756)

(17751)

Bij verzoekschrift van 11 mei 2001 hebben de heer Vanassche, Patrick
Urbain Philippe, geboren te Anderlecht op 27 oktober 1963, en zijn
echtgenote Mevr. Semey, Yasmine Valérie Lucien François Anna
Roberta, geboren te Gent op 19 juli 1965, samenwonende te Lennik,
Rosweg 51, bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel om homologatie verzocht van de akte verleden voor notaris Philippe Flamant, te
Ronse, op datum van 11 mei 2001 inhoudende wijzigend huwelijkscontract door inbreng van een onroerend goed in de gemeenschap.
Voor verzoekers, (get.) Philippe Flamant, notaris.

22 mei 2001.
(Get.) Jean Halflants, notaris te Lubbeek.

(17749)

Bij verzoekschrift van 22 mei 2001 hebben de heer Bruneel, Jürgen
Hans Wim, geboren te Roeselare op negen oktober negentienhonderd
eenenzeventig (nationaal nr. 711009041-86), en zijn echtgenote
Mevr. Preyse, Aurélie, geboren te Tournai op dertien juni negentienhonderd drieënzeventig (nationaal nr. 730613412-94), samenwonende
te Ronse, Kapellestraat 162, bij de rechtbank van eerste aanleg te
Oudenaarde om homologatie verzocht van de akte verleden voor
notaris Philippe Flamant, te Ronse, op 21 mei 2001, inhoudende
wijzigend huwelijkscontract door inbreng van een onroerend goed en
van een hypothecaire schld.
Voor verzoekers, (get.) Philippe Flamant, notaris.

Via de voorgenomen akte van wijziging huwelijkscontract wensen zij
niet hun huwelijksstelsel te veranderen, doch wel een wijziging te
brengen in de samenstelling van hun vermogens.

(17752)

Bij verzoekschrift van 28 juni 2000 hebben de echtgenoten Dieleman,
Frans Octaaf, gepensioneerde, geboren te Hamme op dertien februari
negentienhonderd achtentwintig, en zijn echtgenote Mevr. Van
Moortel, Lucienne Mathilde Jeanne, gepensioneerde, geboren te Waasmunster op achtentwintig juli negentienhonderd vierendertig,
wonende te Hamme, Sint-Annastraat 121, homologatie aangevraagd bij
de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van de akten verleden
voor notaris Patrick Lemmerling te Zele op dertien maart tweeduizend
en achtentwintig juni tweeduizend, houdende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel door inbreng van eigen onroerende
goederen van de man in het gemeenschappelijk voermogen. Het
bestaande huwelijksstelsel is een gemeenschap van aanwinsten.
Voor de verzoeker, (get.) Patrick Lemmerling, notaris te Zele. (17757)
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Met vonnis verleend door de rechtbank van 1e Aanleg te Dendermonde d.d. 15 mei 2001 werd gehomologeerd de akte wijziging
huwelijksvermogensstelsel tussen de echtgenoten Drapier Omer RudyEveraert, Monique Hilda Petrus, samenwonende te 9260 Wichelen
(Serskamp), Smetledestraat 5, verleden voor notaris H. Bracke, te
Wichelen, op 19 april 2000 gevolgd door een akte-aanpassing verleden
voor zelfde notaris op 15 maart 2001 en inhoudende inbreng van een
onroerend goed met hypotheek in het gemeenschappelijk vermogen.

18075

Bij verzoekschrift van 27 april 2001 hebben de heer De Maesschalck,
Wim Maurits Elisabeth, en zijn echtgenote Mevr. Boeykens, Anne Marie
Eugenie, samenwonende te Lebbeke, Haagstraat 1, aan de rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde, de homologatie aangevraagd van
de akte, houdend wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel,
verleden voor notaris François De Clippel, te Dendermonde, op
27 maart 2001. Deze wijziging voorziet in een inbreng van een
onroerend goed in het gemeenschapelijk vermogen.

(17758)

Voor de verzoekers : (get.) François De Clippel, notaris te Dendermonde.
(17763)

Bij verzoekschrift van 4 mei 2001 hebben de heer Van Colen, Daniël
Maurice, mekanieker, en zijn echtgenote Mevr. Naert, Godelieva Julia
Elodia Maria, programmeur, samenwonende te Oostrozebeke, Molstenstraat 60A, gehuwd onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van
huwelijkscontract, aan de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
homologatie gevraagd van de akte verleden voor notaris Albert Cloet
te Oostrozebeke op 4 mei 2001, houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, met behoud van het wettelijk stelsel, door inbreng in
het gemeenschappelijk vermogen van een onroerend goed gelegen te
Oostrozebeke, Molstenstraat 60A, door Mevr. Godelieva Naert, voornoemd.

Bij verzoekschrift van negentien mei tweeduizend en één hebben de
heer Germain Ronsse, geboren te Huise op negenentwintig juli negentienhonderd zevenenveertig, en zijn echtgenote, Mevr. Marie-Therese
Verstraete, geboren te Zomergem op eenendertig december negentienhonderd drieënveertig, samenwonende te 9968 Assenede, Oosteeklo,
Rijkestraat 6, aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent, de homologatie aangevraagd van de akte houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Jean-Paul De Jaeger, met
standplaats Watervliet, fusiegemeente Sint-Laureins, op negentien mei
tweeduizend en één. Deze wijziging voorziet in de overgang van het
wettelijk stelsel naar het stelsel van de zuivere scheiding van goederen.

(Get.) H. Bracke, notaris te Wichelen.

Voor de verzoekers : (get.) A. Cloet, notaris.

(17759)

Bij verzoekschrift van 7 mei 2001 hebben de heer Van Roy, Dirk Theo
Mathilde, bediende-ingenieur, geboren te Asse op negentien december
negentienhonderd zeventig, en zijn echtgenote, Mevr. Van Campenhout, Lieve, kleuterleidster, geboren te Vilvoorde op dertien juli negentienhonderd eenenzeventig, samenwonende te Grimbergen, Brusselsesteenweg 8, de rechtbank van eerste aanleg te Brussel verzocht tot
homologatie van de akte van regeling der wederzijdse rechten en
wijziging van hun huwelijksstelsel. Deze wijziging werd verleden voor
notaris Andrée Verelst, te Grimbergen, op zeven mei tweeduizend en
één inhoudende behoud van het wettelijk stelsel, maar met inbreng
door Mevr. Van Campenhout in het gemeenschappelijk vermogen, van
volgend onroerend goed :

Een perceel grond, gelegen aan de Beigemsesteenweg, thans kadastraal bekend sectie E deel van nummer 2/G/2 voor een oppervlakte
van ongeveer negen aren dertig centiaren.
Voor de echtgenoten Van Roy-Van Campenhout : (get.) A. Verelst,
notaris.
(17760)

Bij vonnis van 2 april 2001 heeft de rechtbank van eerste aanleg te
Leuven de akte bekrachtigd, verleden voor notaris Hugo Kuijpers te
Leuven-Heverlee op 16 november 2000, waarbij het huwelijksvermogensstelsel gewijzigd werd tussen de echtgenoten Ivo Leopoldus Maria
Victor Van Doren, eremagistraat, en Simonne Virginie De Keyser,
gepensioneerd lerares, samen gehuisvest te Leuven, Constantin
Meunierstraat 64.

Bij verzoekschrift van 21 mei 2001, hebben de echtgenoten de
heer Hiele, Johan Michel Corneel, geboren te Poperinge op acht maart
negentienhonderd vijfenzestig, en zijn echtgenote Mevr. Bouton,
Charlot Maria Joseph, geboren te Poperinge op achtentwintig oktober
negentienhonderd zesenzeventig, samenwonende te Ieper (Vlamertinge), Kleine Branderstraat 2, voor de burgerlijke rechtbank van eerste
aanleg van Ieper een verzoekschrift ingediend tot homologatie van het
contract houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel,
opgemaakt bij akte verleden voor notaris Wim van de Putte, te Poperinge op 21 mei 2001.
(Get.) J. Hiele; Ch. Bouton.

(17765)

Par ordonnance délivrée en chambre du conseil de la 3ème chambre
du tribunal de première instance de Liège en date du 15 mai 2000,
Me Georges Rigo, avocat, juge suppléant, dont l’étude est établie rue
Beeckman 14, à 4000 Liège, a été désigné en qualité de curateur à la
succession réputée vacante de Kenda, Maria, née à Centigrad
(ex Yougoslavie), le 1er janvier, veuve de Berloso, Antonio, en son vivant
domiciliée à Milmort, rue de l’Amitié 189, et décédée à Liège le
31 décembre 1999.
Les éventuels héritiers et créanciers de la succession sont priés de se
mettre en rapport avec le curateur à succession vacante.
(Signé) G. Rigo, avocat.

(17766)

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

(17761)

Uit een verzoekschrift gericht aan de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel, blijkt dat de heer Debaut, Patrick Louis Marie Gustave, en zijn
echtgenote, Mevr. Maertens, Johanna Marie Martha, samenwonende te
1740 Ternat, Berkenlaan 41, verzocht hebben tot de homologatie van de
akte die verleden werd door notaris Jacques Van Bellinghen, te Ternat
op negentien april tweeduizend en één, inhoudende wijziging van hun
huwelijksvermogensstelsel, nl. behoud van hun huidig stelsel der
wettelijke gemeenschap maar inbreng van een eigen onroerend goed.
(Get.) J. Van Bellinghen, notaris.

(17764)

Succession vacante − Onbeheerde nalatenschap

Gemeente Grimbergen (voorheen idem) :

(Get.) H. Kuijpers, notaris.

Voor de verzoekers : (get.) Jean-Paul De Jaeger, notaris.

(17762)

Bij vonnis in raadkamer, uitgesproken op vijftien mei tweeduizend
en één door de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, wordt Mr. Verroken, Renée, advocaat te 8310 Assebroek,
Brugge, Engelendalelaan 92, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Vandenborre, Jacques Joseph,
geboren te Kortrijk, op negentien juli negentienhonderd vijfenveertig,
destijds wonende te 8300 Knokke-Heist, Knokkestraat 627, overleden
te Brugge op zesentwintig augustus tweeduizend, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.
Brugge, 18 mei 2001.
De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) G. De Zutter.

(17767)

18076
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Bij vonnis in raadkamer, uitgesproken op vijftien mei tweeduizend
en één door de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, wordt Mr. Lattrez, Johan, advocaat te 8850 Ardooie, Beverenstraat 3, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van
wijlen de heer Lannoo, Michel Joseph, geboren te Pittem op zventien
november negentienhonderd en twaalf, destijds wonende te
8755 Ruiselede, Pensionaatstraat 8 (Rusthuis Sint-Jozef), overleden te
Ruiselede op negenentwintig februari tweeduizend, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.
(17768)

Bij bonnis in raadkamer, uitgesproken op vijftien mei tweeduizend
en één door de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, wordt Mr. Vandamme, Louis, advocaat te 8200 Sint-Andries,
Brugge, Gistelsesteenweg 511, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Windels, Maurits Adam,
geboren te Emelgem op zesentwintig oktober negentienhonderd en
zeven, destijds wonende te 8000 Brugge, Moerstraat 13, overleden te
Brugge op zestien november negentienhonderd achtennegentig, op
wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.
Brugge, 18 mei 2001.

Bij vonnis in raadkamer, uitgesproken op vijftien mei tweeduizend
en één door de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, wordt Mr. Longeville, Jackie, advocaat te 8020 Oostkamp, SintPietersplein 6E, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Verlinde, Marino Marcella Petrus, geboren te
Brugge op negen januari negentienhonderd achtenzestig, destijds
wonende te 8490 Jabbeke (Snellegem), Kerkeweg 46C, overleden te
Jabbeke op zeventien juli tweeduizend, op wiens nalatenschap
niemand aanspraak maakt.
Brugge, 18 mei 2001.
De hoofdgrifier van de rechtbank, (get.) G. De Zutter.

De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) G. De Zutter.

(17771)

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

(17769)

Bij vonnis in raadkamer, uitgesproken op vijftien mei tweeduizend
en één door de zevende kamer van de rechtbank van eerste aanleg te
Brugge, wordt Mr. Verroken, Renée, advocaat te 8310 Assebroek,
Brugge, Engelendalelaan 92, aangewezen als curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen de heer Welvaert, Didier Charles
Maurice, geboren te Brugge op drieëntwintig augustus negentienhonderd tweeënveertig, destijds wonende te 8300 Knokke-Heist, Oostkerkestraat 40, overleden te Brugge op vijfentwintig februari tweeduizend, op wiens nalatenschap niemand aanspraak maakt.
Brugge, 18 mei 2001.
De hoofdgriffier van de rechtbank, (get.) G. De Zutter.
(17770)

Bij beschikking behandeld en uitgesproken in raadkamer door de
derde burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent op
10 mei 2001, werd op vordering van de heer procureur des Konings te
Gent, advocaat Marleen Heymans, kantoorhoudende te 9000 Gent,
Gebroeders Vandeveldestraat 99, benoemd tot curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Germana Van Strydonck, geboren te
Gent op 6 april 1900, in leven laatst wonende te 9040 Gent, Quinten
Metsijsstraat 11, en overleden te Gent op 21 november 1999.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) J. De Temmerman.
(17772)
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