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

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2010/21133]N. 2010 — 4347

29 DECEMBER 2010
Wet houdende diverse bepalingen (I) (1)

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

TITEL 2. — Ambtenarenzaken

ENIG HOOFDSTUK. — Wijziging van de wet van 22 juli 1993
houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

Art. 2. Artikel 1, 3°, van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde
maatregelen inzake ambtenarenzaken wordt aangevuld met de woor-
den « - het Fonds voor de medische ongevallen. »

Art. 3. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 12 april 2010.

TITEL 3. — Justitie

ENIG HOOFDSTUK. — Wijziging van de wet van 10 juli 2006
betreffende de elektronische procesvoering

Art. 4. In artikel 39, tweede lid, van de wet van 10 juli 2006
betreffende de elektronische procesvoering, vervangen bij de wet van
24 juli 2008, worden de woorden « op 1 januari 2011 » vervangen door
de woorden « op 1 januari 2013 ».

Art. 5. Artikel 4 treedt in werking op 1 januari 2011.

TITEL 4. — Landsverdediging

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van de wet van 20 mei 1994
betreffende de geldelijke rechten van de militairen

Art. 6. In hoofdstuk V van de wet van 20 mei 1994 betreffende de
geldelijke rechten van de militairen, gewijzigd bij de wet van
10 januari 2010, wordt een artikel 13ter ingevoegd, luidende :

« Artikel 13ter. § 1. De militair die ter beschikking wordt gesteld van
een buitenlandse regering, van een openbare dienst die afhangt van de
federale overheid, van de gewesten of de gemeenschappen alsook de
instellingen die ervan afhangen, van de provincies, van de gemeenten,
van de agglomeraties, de federaties en verenigingen van gemeenten
alsook de instellingen die ervan afhangen, of die wegens officiële
opdracht bij een instelling van internationaal publiek recht wordt
gedetacheerd, wordt niet meer door Defensie bezoldigd gedurende de
periode van de terbeschikkingstelling of van de officiële opdracht.
Gedurende deze periode geniet de militair in principe van de geldelijke
voordelen toegekend door de instelling waarbij hij ter beschikking
wordt gesteld of gedetacheerd wordt.

De Koning, of de overheid die Hij aanwijst, kan evenwel in
bijzondere gevallen, om de geldelijke rechten van de militair te
beschermen, van het in het eerste lid bedoelde principe afwijken en
betrokkene het recht op de militaire geldelijke voordelen laten behou-
den die Hij bepaalt.

De militair tekent deze beslissing voor kennisname.

§ 2. De militair die, in het kader van de uitvoering van een opdracht
niet bedoeld in § 1, vergoedingen ontvangt van zowel Defensie als van
een andere instelling, dient maandelijks, na vervallen termijn, aan
Defensie terug te storten, naargelang het geval :

1° ofwel een bedrag gelijk aan het bedrag van de vergoedingen
toegekend door deze instelling, indien deze vergoedingen lager zijn
dan de vergoedingen toegekend door Defensie;

2° ofwel een bedrag gelijk aan het bedrag van de vergoedingen
toegekend door Defensie, indien deze vergoedingen lager zijn dan, of
gelijk zijn aan, de vergoedingen toegekend door deze instelling.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2010/21133]F. 2010 — 4347

29 DECEMBRE 2010
Loi portant des dispositions diverses (I) (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la
Constitution.

TITRE 2. — Fonction publique

CHAPITRE UNIQUE. — Modification de la loi du 22 juillet 1993
portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 2. L’article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines
mesures en matière de fonction publique est complété par les mots
« - le Fonds des accidents médicaux ».

Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 12 avril 2010.

TITRE 3. — Justice

CHAPITRE UNIQUE. — Modification de la loi du 10 juillet 2006
relative à la procédure par voie électronique

Art. 4. Dans l’article 39, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2006 relative
à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008,
les mots « le 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots « le
1er janvier 2013 ».

Art. 5. L’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 4 . — Défense

CHAPITRE 1er. — Modification de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits
pécuniaires des militaires

Art. 6. Dans le chapitre V de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits
pécuniaires des militaires, modifié par la loi du 10 janvier 2010, il est
inséré un article 13ter rédigé comme suit :

« Article 13ter. § 1er. Le militaire qui est mis à la disposition d’un
gouvernement étranger, d’un service public dépendant de l’autorité
fédérale, des régions ou des communautés ainsi que des organismes qui
en dépendent, des provinces, des communes, des agglomérations, des
fédérations et associations de communes ainsi que des organismes qui
en dépendent, ou qui est détaché pour cause de mission officielle auprès
d’une institution de droit international public, n’est plus rémunéré par
la Défense pendant la période de mise à la disposition ou de la mission
officielle. Pendant cette période, le militaire bénéficie en principe des
avantages pécuniaires octroyés par l’organisme auprès duquel il est mis
à disposition ou détaché.

Toutefois, le Roi, ou l’autorité qu’Il désigne, peut, dans des cas
particuliers, pour sauvegarder les droits pécuniaires du militaire,
déroger au principe visé à l’alinéa 1er et maintenir au profit de
l’intéressé le droit aux avantages pécuniaires militaires qu’Il détermine.

Le militaire signe cette décision pour prise de connaissance.

§ 2. Le militaire qui, dans le cadre de l’exécution d’une mission non
visée au § 1er, perçoit des indemnités tant de la Défense que d’un autre
organisme, est tenu de reverser à la Défense mensuellement, à terme
échu, selon le cas :

1° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées
par cet organisme, si ces indemnités sont inférieures aux indemnités
octroyées par la Défense;

2° soit un montant équivalent au montant des indemnités octroyées
par la Défense, si ces indemnités sont inférieures ou égales aux
indemnités octroyées par cet organisme.
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Vóór het begin van de opdracht, dient de militair ingelicht te worden
over de in het eerste lid bepaalde rechten en plichten. De militair mag
bovendien Defensie toelaten rechtstreeks op zijn vergoedingen de
sommen in te houden, die hij dient terug te storten aan Defensie in
toepassing van het eerste lid. »

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot
vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de
Krijgsmacht

Art. 7. In artikel 272 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling
van het statuut van de militairen van het actief kader van de
Krijgsmacht worden de woorden « 1 juli 2011 » vervangen door de
woorden « 1 juli 2012 ».

HOOFDSTUK 3. — Slotbepaling

Art. 8. Artikel 6 treedt in werking de dag waarop deze wet in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

TITEL 5. — Telecommunicatie,
Economie en Administratieve Vereenvoudiging

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet van 12 juni 1991
op het consumentenkrediet

Art. 9. In artikel 3, § 2, vijfde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het
consumentenkrediet, vervangen bij de wet van 13 juni 2010, worden de
woorden « 11bis, § 2, tweede lid, 5°, 21, 27bis, 28 tot 33 » vervangen door
de woorden « 21, 27bis, 28 en 29, 30, §§ 1, 2, 4 en 5, 31 tot 33 ».

Art. 10. In artikel 11bis, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
13 juni 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1, 3°, wordt opgeheven;

2° in paragraaf 3 worden de woorden « in § 1, tweede lid » vervangen
door de woorden « in § 2, tweede lid ».

Art. 11. Artikel 20bis, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de
wet van 24 maart 2003, wordt opgeheven.

Art. 12. Artikel 22 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
24 maart 2003 en 13 juni 2010, wordt aangevuld met een paragraaf 4,
luidende :

« § 4. Uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van die nulstelling-
stermijn verwittigt de kredietgever de consument hiervan door middel
van ieder nuttig communicatiemiddel. »

Art. 13. In artikel 30, § 2, eerste lid, van dezelfde wet, vervangen bij
de wet van 13 juni 2010, worden de woorden « de artikelen 14, § 3, 7°
en 21 » vervangen door de woorden « de artikelen 14, § 2, 8°, § 3, 7° en
21 ».

Art. 14. In artikel 87, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 24 maart 2003, wordt de bepaling onder 2° vervangen als
volgt :

« 2° de kredietgever de bepalingen bedoeld in artikel 22 niet heeft
nageleefd of miskend. »

Art. 15. In artikel 101 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
11 februari 1994, 11 december 1998, 10 augustus 2001, 22 decem-
ber 2002, 24 maart 2003, 24 augustus 2005 en 13 juni 2010, wordt een
paragraaf 1/1 ingevoegd luidende :

« § 1/1. Met een geldboete van 26 tot 100.000 euro worden gestraft
degene die als kredietgever de bepalingen van artikel 22, § § 1, 2 of 3
overtreedt. »

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van de wet van 13 juni 2010
tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Art. 16. Artikel 73, laatste lid, van de wet van 13 juni 2010 tot
wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet,
wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de
collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van
de in beslag genomen onroerende goederen

Art. 17. In artikel 20, § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de
collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de
hand van de in beslag genomen onroerende goederen, gewijzigd bij de
wetten van 19 april 2002, 22 december 2003, 13 december 2005,
5 augustus 2006, 27 december 2006 en 23 december 2009, wordt het
zesde lid aangevuld met de volgende woorden :

« en is verschuldigd vanaf het begrotingsjaar 2010. »

Le militaire doit, avant le début de la mission, être informé sur ses
droits et obligations, visés à l’alinéa 1er. Le militaire peut en outre
autoriser la Défense à retenir directement sur ses indemnités les
sommes qu’il doit reverser à la Défense en application de l’alinéa 1er. »

CHAPITRE 2. — Modification de la loi du 28 février 2007
fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Art. 7. Dans l’article 272 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut
des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots « 1er juillet 2011 »
sont remplacés par les mots « 1er juillet 2012 ».

CHAPITRE 3. — Disposition finale

Art. 8. L’article 6 entre en vigueur le jour de la publication de la
présente loi au Moniteur belge.

TITRE 5. — Télécommunication, Economie
et Simplification administrative

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation

Art. 9. Dans l’article 3, § 2, alinéa 5, de la loi du 12 juin 1991 relative
au crédit à la consommation, remplacé par la loi du 13 juin 2010, les
mots « 11bis, § 2, alinéa 2, 5°, 21, 27bis, 28 à 33 » sont remplacés par les
mots « 21, 27bis, 28 et 29, 30, §§ 1er, 2, 4 et 5, 31 à 33 ».

Art. 10. A l’article 11bis, de la même loi, inséré par la loi du
13 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, 3° est abrogé;

2° dans le paragraphe 3, les mots « au § 1er, alinéa 2 » sont remplacés
par les mots « au § 2, alinéa 2 ».

Art. 11. L’article 20bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du
24 mars 2003, est abrogé.

Art. 12. L’article 22 de la même loi, modifié par les lois des
24 mars 2003 et 13 juin 2010, est complété par un paragraphe 4, rédigé
comme suit :

« § 4. Au plus tard deux mois avant l’expiration du délai de zérotage,
le prêteur en avertit le consommateur au moyen de tout moyen de
communication utile. »

Art. 13. A l’article 30, § 2, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la
loi du 13 juin 2010, les mots « les articles 14, § 3, 7° et 21 » sont
remplacés par les mots « les articles 14, § 2, 8°, § 3, 7° et 21 ».

Art. 14. A l’article 87, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du
24 mars 2003, la disposition visée au 2° est remplacée par ce qui suit :

« 2° le prêteur n’a pas respecté ou a enfreint les dispositions visées à
l’article 22. »

Art. 15. A l’article 101 de la même loi, modifié par les lois des
11 février 1994, 11 décembre 1998, 10 août 2001, 22 décembre 2002,
24 mars 2003, 24 août 2005 et 13 juin 2010, est inséré un paragra-
phe 1er/1 rédigé comme suit :

« § 1er/1. Est puni d’une amende de 26 à 100.000 euros, celui qui en
tant que prêteur contrevient aux dispositions de l’article 22, § § 1er,
2 ou 3. ».

CHAPITRE 2. — Modification de la loi du 13 juin 2010
modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

Art. 16. L’article 73, dernier alinéa, de la loi du 13 juin 2010
modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, est
abrogé.

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement
collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles
saisis

Art. 17. A l’article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au
règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des
biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002,
22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006, 27 décembre 2006 et
23 décembre 2009, l’alinéa 6 est complété par les mots suivants :

« et est due à partir de l’année budgétaire 2010. ».
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HOOFDSTUK 4. — Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met
de erelonen en kosten ten laste van het Fonds ter bestrijding van de
overmatige schuldenlast

Art. 18. In artikel 1675/19, § 2, zesde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006 en gewijzigd bij
de wet van 23 december 2009, wordt de zin « Het bedrag van de
honoraria van de schuldbemiddelaar mag niet hoger liggen dan
1.200 euro tenzij mits een bijzondere gemotiveerde beslissing van de
rechter. » vervangen als volgt : « Het bedrag van de honoraria en de
kosten van de schuldbemiddelaar mag per dossier niet hoger liggen
dan 1.200 euro, tenzij de rechter er anders over beslist middels een
bijzondere gemotiveerde beslissing. ».

HOOFDSTUK 5. — Wijziging van de wet van 22 januari 1945
betreffende de economische regulering en de prijzen

Art. 19. Artikel 5 van de wet van 22 januari 1945 betreffende de
economische regulering en de prijzen, gewijzigd door de besluitwet
van 7 mei 1945, wordt vervolledigd als volgt :

« g) de inbreuken op artikel 70 van de wet van 29 december 2010
houdende diverse bepalingen(I), en op de besluiten genomen in
uitvoering van dit artikel. »

HOOFDSTUK 6. — Wijzigingen van de wet van 10 december 2009
betreffende de betalingsdiensten

Art. 20. Artikel 13, § 3, van de wet van 10 december 2009 betreffende
de betalingsdiensten wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Wanneer het raamcontract betrekking heeft op de opening van een
rekening zoals bedoeld in artikel 1, 25°, van de wet van 12 juni 1991 op
het consumentenkrediet en de mogelijkheid bestaat dat de consument
een overschrijding wordt toegestaan in de zin van artikel 1°, 12°quater,
van voornoemde wet, dan vermeldt het raamcontract de informatie
omtrent de debetrentevoet bedoeld in artikel 11bis, § 2, 5°, van
voornoemde wet. De betalingsdienstaanbieder verstrekt in elk geval,
op papier of op een andere duurzame drager, die informatie regelmatig,
ongeacht of er een daadwerkelijke overschrijding plaats vindt of niet. »

Art. 21. In artikel 80 van dezelfde wet worden de woorden « behalve
de bepalingen van de artikelen 7, 8, 9, 13°, » vervangen door de
woorden « behalve de artikelen 7, 8, 9, 13, §§ 1 tot 3, laatste lid, eerste
zin, ».

HOOFDSTUK 7. — Administratieve Vereenvoudiging,
Justitie en Buitenlandse Zaken

Afdeling 1. — Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

Art. 22. In artikel 972, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
gewijzigd bij de wetten van 16 december 1922 en 6 mei 2009, worden de
woorden « opgemaakt overeenkomstig artikel 13, § 2, » vervangen door
de woorden « op papier opgemaakt overeenkomstig artikel 13 ».

Afdeling 2. — Wijziging van de wet van 10 juli 1931 betreffende de
bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële
zaken

Art. 23. In artikel 5, 2°, van de wet van 10 juli 1931 betreffende de
bevoegdheid der diplomatieke en consulaire agenten in notariële
zaken, worden de woorden « vreemde vrouw » vervangen door de
woorden « niet-Belg ».

Afdeling 3. — Wijziging van de wet van 6 mei 2009
houdende diverse bepalingen

Art. 24. In artikel 26 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse
bepalingen wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« Met uitzondering van artikel 18, treedt dit hoofdstuk in werking op
een door de Koning te bepalen datum. »

TITEL 6. — Financiën

HOOFDSTUK 1. — Inkomstenbelastingen

Afdeling 1. — Wijziging met betrekking tot de personenbelasting

Art. 25. In artikel 171 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, laatst gewijzigd bij de wet van 22 december 2009, wordt de
bepaling opgenomen onder 6°, vierde streepje, vervangen als volgt :

« - de in artikel 31, tweede lid, 1° en 4°, bedoelde bezoldigingen van
de maand december die door een overheid voor het eerst zijn betaald
of toegekend tijdens die maand december in plaats van tijdens de
maand januari van het volgend jaar ingevolge een beslissing van die
overheid om de bezoldigingen van de maand december voortaan in de
maand december te betalen of toe te kennen in plaats van tijdens de
maand januari van het volgend jaar. »

CHAPITRE 4. — Modification du Code judiciaire
par rapport aux honoraires et frais à charge
du Fonds de traitement du surendettement

Art. 18. A l’article 1675/19, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré
par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 23 décem-
bre 2009, la phrase « Le montant des honoraires du médiateur ne peut
dépasser 1.200 euros que moyennant une décision spécialement
motivée du juge. » est remplacée par la phrase « Le montant des
honoraires et frais du médiateur de dettes ne peut dépasser 1.200 euros
par dossier, à moins que le juge n’en décide autrement par une décision
spécialement motivée. ».

CHAPITRE 5. — Modification de la loi du 22 janvier 1945
sur la réglementation économique et les prix

Art. 19. L’article 5 de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation
économique et les prix, modifié par l’arrêté-loi du 7 mai 1945, est
complété comme suit :

« g) des infractions à l’article 70 de la loi du 29 décembre 2010 portant
des dispositions diverses(I), et aux arrêtés pris en exécution de cet
article. »

CHAPITRE 6. — Modifications de la loi du 10 décembre 2009
relative aux services de paiement

Art. 20. L’article 13, § 3, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux
services de paiement est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque le contrat-cadre concerne l’ouverture d’un compte tel que
visé à l’article 1er, 25°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la
consommation et qu’il est possible qu’un dépassement, au sens de
l’article 1er, 12°quater, de la loi précitée, soit autorisé au consommateur,
le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux
débiteur visées à l’article 11bis, § 2, 5°, de la loi précitée. Le prestataire
de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support papier
ou sur un autre support durable, ces informations à intervalles
réguliers, qu’un dépassement effectif se produise ou non. »

Art. 21. Dans l’article 80 de la même loi, les mots « à l’exception des
articles 7, 8, 9, 13° » sont remplacés par les mots « à l’exception des
articles 7, 8, 9, 13, §§ 1er à 3, dernier alinéa, première phrase, ».

CHAPITRE 7. — Simplification administrative,
Justice et Affaires étrangères

Section 1re. — Modification du Code civil

Art. 22. Dans l’article 972, alinéa 1er, du Code civil, modifié par les
lois des 16 décembre 1922 et 6 mai 2009, les mots « rédigé conformé-
ment à l’article 13, § 2, » sont remplacés par les mots « établi sur support
papier conformément à l’article 13 ».

Section 2. — Modification de la loi du 10 juillet 1931 concernant la
compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière
notariale

Art. 23. Dans l’article 5, 2°, de la loi du 10 juillet 1931 concernant la
compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière nota-
riale, les mots « une étrangère » sont remplacés par les mots « un sujet
non-belge ».

Section 3. — Modification de la loi du 6 mai 2009
portant des dispositions diverses

Art. 24. Dans l’article 26 de la loi du 6 mai 2009 portant des
dispositions diverses, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

« A l’exception de l’article 18, ce chapitre entre en vigueur à une date
à fixer par le Roi. »

TITRE 6. — Finances

CHAPITRE 1er. — Impôts sur les revenus

Section 1re. — Modification concernant l’impôt des personnes physiques

Art. 25. Dans l’article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992,
modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2009, le 6°,
quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit :

« - les rémunérations visées à l’article 31, alinéa 2, 1° et 4°, du mois
de décembre qui sont, pour la première fois, payées ou attribuées par
une autorité publique au cours de ce mois de décembre au lieu du mois
de janvier de l’année suivante suite à une décision de cette autorité
publique de payer ou d’attribuer les rémunérations du mois de décem-
bre dorénavant au cours de ce mois de décembre au lieu d’au cours du
mois de janvier de l’année suivante. »
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Art. 26. Artikel 25 is van toepassing op de inkomsten die vanaf
1 januari 2010 worden betaald of toegekend.

Afdeling 2. — Wijzigingen met betrekking tot de aangifte
in de inkomstenbelastingen

Art. 27. In artikel 306 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992, vervangen bij de wet van 28 december 1992 en gewijzigd bij
de wet van 5 juli 1994, worden de woorden « voorstel van aanslag »
telkens vervangen door de woorden « voorstel van vereenvoudigde
aangifte ».

Art. 28. In artikel 339, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen
bij de wet van 5 juli 1994, worden de woorden « voorstel van aanslag »
vervangen door de woorden « voorstel van vereenvoudigde aangifte ».

Art. 29. In artikel 346, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 5 juli 1994, worden de woorden « voorstel van aanslag »
telkens vervangen door de woorden « voorstel van vereenvoudigde
aangifte ».

Art. 30. In artikel 353, tweede lid, ingevoegd bij de wet van
5 juli 1994, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « voorstel van
aanslag » vervangen door de woorden « voorstel van vereenvoudigde
aangifte ».

Art. 31. De artikelen 27 tot 30 treden in werking vanaf aanslag-
jaar 2011.

HOOFDSTUK 2. — Diverse wijzigingen inzake douane en accijnzen

Afdeling 1. — Wijzigingen van de wet van 3 april 1997
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Art. 32. Artikel 1bis van de wet van 3 april 1997 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, ingevoegd bij de wet van
9 juni 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 1bis. In deze wet en in de ter uitvoering ervan getroffen
maatregelen, wordt verstaan onder :

— marktdeelnemer : de fabrikant of invoerder van tabaksfabrikaten
gevestigd in België of de vertegenwoordiger-verdeler inzake
tabaksfabrikaten die optreedt voor rekening van de fabrikant of
invoerder die niet gevestigd is in België;

— fiscaal kenteken : het fiscaal bandje en de fiscale sluitzegel die
naargelang het geval worden geleverd door de Belgische of
Luxemburgse Staat om te worden aangebracht op tabaksfabri-
katen. »

Art. 33. In artikel 2, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
20 juli 2006, worden de woorden « 1 januari » vervangen door de
woorden « 1 februari ».

Art. 34. In artikel 3, § 7, van dezelfde wet worden de woorden « en
bijzondere accijns » opgeheven.

Art. 35. In de Franse tekst van artikel 9 en artikel 10 van dezelfde
wet, vervangen bij de wet van 9 juli 2004, worden de woorden
« opérateur » vervangen door de woorden « opérateur économique ».

Art. 36. Artikel 10bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
9 juli 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 10bis. Onder voorbehoud van de bepalingen inzake uitstel van
betaling, moet het bedrag aan accijns en btw dat de fiscale kentekens
blijkens de op de kentekens aangebrachte gegevens vertegenwoordi-
gen, worden betaald bij de uitslag tot verbruik van de tabaksfabrika-
ten. »

Art. 37. Artikel 10ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
9 juli 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 10ter. De fiscale kentekens worden geleverd aan de marktdeel-
nemers middels het stellen van een zekerheid.

De Koning bepaalt de hoogte van deze zekerheid. »

Art. 38. Artikel 11 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
9 juli 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 11. Vrijstelling van de accijns kan worden bekomen voor
tabaksfabrikaten :

a) die worden gedenatureerd en gebruikt voor industriële of
tuinbouwkundige doeleinden;

b) die onder ambtelijk toezicht worden vernietigd;

c) die uitsluitend zijn bestemd voor wetenschappelijke proefnemin-
gen en voor tests in verband met de kwaliteit van de tabaksfa-
brikaten;

d) die door de producent opnieuw worden be- of verwerkt.

Art. 26. L’article 25 est applicable aux revenus payés ou attribués à
partir du 1er janvier 2010.

Section 2. — Modifications en matière
de déclaration aux impôts sur les revenus

Art. 27. Dans l’article 306 du Code des impôts sur les revenus 1992,
remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par al loi du
5 juillet 1994, les mots « proposition d’imposition » sont chaque fois
remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ».

Art. 28. Dans l’article 339, alinéa 2, du même Code, remplacé par la
loi du 5 juillet 1994, les mots « proposition d’imposition » sont
remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ».

Art. 29. Dans l’article 346, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi
du 5 juillet 1994, les mots « proposition d’imposition » sont chaque fois
remplacés par les mots « proposition de déclaration simplifiée ».

Art. 30. Dans l’article 353, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi
du 5 juillet 1994, les mots « proposition d’imposition » sont remplacés
par les mots « proposition de déclaration simplifiée ».

Art. 31. Les articles 27 à 30 entrent en vigueur à partir de l’exercice
d’imposition 2011.

CHAPITRE 2. — Modifications diverses en matière de douanes et accises

Section 1re. — Modifications à la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 32. L’article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue
de son exécution, on entend par :

— opérateur économique : le fabricant ou l’importateur en matière
de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-
distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le
fabricant ou l’importateur n’est pas établi en Belgique;

— signe fiscal : la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’Etat
belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son
apposition sur des tabacs manufacturés. »

Art. 33. Dans l’article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du
20 juillet 2006, les mots « 1er janvier » sont remplacés par les mots
« 1er février ».

Art. 34. Dans l’article 3, § 7, de la même loi, les mots « et des droits
d’accises spéciaux » sont supprimés.

Art. 35. Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi
du 9 juillet 2004, le mot « opérateur » est remplacé par les mots
« opérateur économique ».

Art. 36. L’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004,
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de
paiement, le montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les
signes fiscaux d’après les données y mentionnées, doit être acquitté lors
de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés. »

Art. 37. L’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004,
est remplacé par ce qui suit :

« Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs écono-
miques moyennant la constitution d’une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie. »

Art. 38. L’article 11 de la même loi, remplacé par la loi du
9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 11. Exonération de l’accise est accordée aux tabacs manufactu-
rés :

a) dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;

b) détruits sous surveillance administrative;

c) exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en
relation avec la qualité des produits;

d) remis en œuvre par le producteur.
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De Koning bepaalt de voorwaarden en de formaliteiten waaraan de
vrijstellingen zijn onderworpen. »

Art. 39. In artikel 12, § 1, a), van dezelfde wet wordt het woord
« belasting » vervangen door het woord « accijns ».

Art. 40. In artikel 13, eerste lid en vierde lid, 1°, van dezelfde wet,
gewijzigd bij koninklijke besluit van 20 juli 2000 en bij wet van
21 december 2009, worden de woorden « en bijzondere accijns »
opgeheven.

Art. 41. In artikel 16 van dezelfde wet worden de woorden « en de
eventuele bijzondere accijns » opgeheven.

Art. 42. Artikel 17 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 17. De bepalingen van de wet van 22 december 2009
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen zijn eveneens van
toepassing op de accijns bepaald door deze wet. »

Art. 43. De artikelen 32 tot 42 treden in werking op 1 januari 2011.

Afdeling 2. — Wijziging van de programmawet van 27 december 2004

Art. 44. In artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004,
gewijzigd bij de wetten van 8 juni 2008, 21 december 2009 en
23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de bepaling onder e), i) wordt vervangen door :

« e) gasolie van de GN-codes 2710 19 41, 2710 19 45 en 2710 19 49 met
een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg :

i) gebruikt als motorbrandstof :

— accijns : 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns : 194,7063 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie : 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 °C; »;

2° de bepaling onder f), i) wordt vervangen door :

« f) gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van
niet meer dan 10 mg/kg :

i) gebruikt als motorbrandstof :

* onvermengd :

— accijns : 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns : 179,7063 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie : 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

** aangevuld met ten minste 5 pct. vol FAME van de GN-code 3824
90 99 die voldoet aan de NBN-EN-norm 14214 :

— accijns : 198,3148 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijzondere accijns : 160,0616 euro per 1 000 liter bij 15 °C;

— bijdrage op de energie : 14,8736 euro per 1 000 liter bij 15 °C; ».

Afdeling 3. — Wijziging van de wet van 10 juni 2006
betreffende de biobrandstoffen

Art. 45. Artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de
biobrandstoffen, wordt aangevuld met een zesde paragraaf, luidend als
volgt :

« § 6. De Koning bepaalt de procedure betreffende de controle en de
validatie van de jaarlijkse verslagen waarvan sprake in artikel 5, g) en j).

Wat de validatie van de bedoelde jaarlijkse verslagen betreft, kan Hij
er inzonderheid in voorzien dat, in geval van tekortkomingen, de
validatie gepaard kan gaan met een vermindering van het jaarlijkse
volume dat in de erkenning werd toegekend, die overeenkomt met het
percentage van de vastgestelde tekortkomingen. »

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 22 december 2009
houdende fiscale en diverse bepalingen

Art. 46. Artikel 92 van de wet van 22 december 2009 houdende
fiscale en diverse bepalingen, wordt vervangen als volgt :

« Art. 92. De artikelen 87 en 88 treden in werking de dag waarop ze
in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Artikel 89 heeft uitwerking met ingang van 30 december 2005.

Artikel 90 heeft uitwerking met ingang van 28 november 2003. »

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont
subordonnées les exonérations. »

Art. 39. Dans l’article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot « impôt »
est remplacé par le mot « accise ».

Art. 40. Dans l’article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié
par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les
mots « et les droits d’accise spéciaux » sont supprimés.

Art. 41. Dans l’article 16 de la même loi, les mots « et du droit
d’accise spécial éventuel » sont supprimés.

Art. 42. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général d’accise
du 22 décembre 2009 s’appliquent à l’accise établie par la présente loi. »

Art. 43. Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Section 2. — Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 44. A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004,
modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décem-
bre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° le e), i) est remplacé par :

« e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49
d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg :

i) utilisé comme carburant :

— droit d’accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— droit d’accise spécial : 194,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l’énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; »;

2° le f), i) est remplacé par :

« f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de
soufre n’excédant pas 10 mg/kg :

i) utilisé comme carburant :

* non mélangé :

— droit d’accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— droit d’accise spécial : 179,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l’énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;

** complété à concurrence d’au moins 5 p.c. vol d’EMAG relevant du
code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

— droit d’accise : 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— droit d’accise spécial : 160,0616 euros par 1 000 litres à 15 °C;

— cotisation sur l’énergie : 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C; ».

Section 3. — Modification de la loi du 10 juin 2006
concernant les biocarburants

Art. 45. A l’article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les
biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté :

« § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la
validation des rapports annuels dont question à l’article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut
notamment prévoir qu’en cas de manquements, cette validation soit
assortie d’une réduction du volume annuel accordé par l’agrément,
correspondant au pourcentage du manquement constaté. »

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses

Art. 46. L’article 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des
dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur
publication au Moniteur belge.

L’article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.

L’article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003. »
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Art. 47. Artikel 46 heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2010.

HOOFDSTUK 4. — Wijziging van de wet van 12 mei 2010 tot machtiging
van de minister van Financiën om leningen aan de Helleense Republiek toe
te staan

Art. 48. In artikel 2 van de wet van 12 mei 2010 tot machtiging van
de minister van Financiën om leningen aan de Helleense Republiek toe
te staan, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « 1.074.000.000 euro »
vervangen door de woorden « 2.860.942.462,10 euro »;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 49. Artikel 48 treedt in werking de dag waarop deze wet in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 5. — Wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de
verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzeke-
ringen en van de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de wet van
27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling
en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006
betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie
van financiële instrumenten

Art. 50. In artikel 11, § 3, eerste lid, van de wet van 27 maart 1995
betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de
distributie van verzekeringen, gewijzigd bij de wet van 22 februari 2006,
wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt :

« 2° de houders van een getuigschrift van hoger middelbaar
onderwijs die zijn geslaagd voor een examen dat wordt georganiseerd
door of krachtens een decreet, door een representatieve beroepsorga-
nisatie, een verzekerings- of herverzekeringsonderneming, een
verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon of een kredietinstelling,
en dat bedoeld is om te controleren of de betrokkenen over de vermelde
beroepskennis beschikken. Het hier bedoelde examen dient door de
CBFA te worden erkend. De CBFA kan, bij reglement, de nadere regels
vaststellen waaraan de georganiseerde examens moeten voldoen. De
betrokkene dient ook een praktische ervaring aan te tonen waarvan de
duur door de Koning wordt bepaald, maar die niet meer mag bedragen
dan twee jaar. Voor herverzekeringstussenpersonen wordt de duur van
de praktische ervaring vastgesteld op vijf jaar. »

Art. 51. Artikel 3, a), van de wet van 31 juli 2009 tot wijziging van de
wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekerings-
bemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van
22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdien-
sten en de distributie van financiële instrumenten, wordt opgeheven.

Art. 52. In artikel 13 van dezelfde wet, wordt het woord « a), »
opgeheven.

Art. 53. De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van
artikel 50.

HOOFDSTUK 6. — Regie der Gebouwen
Het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling

Art. 54. De Minister van Financiën wordt ertoe gemachtigd om bij
een of meer overeenkomsten en tegen de voorwaarden die hij bepaalt
bij overeenkomst, een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstel-
ling te verlenen voor de nakoming door de Regie der Gebouwen van al
haar betalingsverplichtingen in het kader van de volgende overheid-
sopdrachten :

— DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een
nieuwe gevangenis voor de regio Antwerpen (bulletin der
aanbestedingen van 24 juni 2009, nr. 011184);

— DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een
nieuwe gevangenis voor de regio Charleroi (bulletin der aanbe-
stedingen van 24 juni 2009, nr. 011177);

— DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een
nieuwe gevangenis voor de regio Dendermonde (bulletin der
aanbestedingen van 24 juni 2009, nr. 011192);

— DBFM Ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van een
nieuwe gevangenis voor de regio Mons (bulletin der aanbeste-
dingen van 24 juni 2009, nr. 011178).

De Staatswaarborg kan ten vroegste ingaan op 1 januari 2011.

Art. 47. L’article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010.

CHAPITRE 4. — Modification de la loi du 12 mai 2010
autorisant le ministre des Finances à consentir des prêts

à la République hellénique

Art. 48. A l’article 2 de la loi du 12 mai 2010 autorisant le ministre
des Finances à consentir des prêts à la République hellénique, les
modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « 1.074.000.000 d’euros » sont remplacés
par les mots « 2.860.942.462,10 euros »;

2° l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 49. L’article 48 entre en vigueur le jour de la publication de la
présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 5. — Modification de la loi du 27 mars 1995 relative à
l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution
d’assurances et de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du 27 mars 1995
relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la
distribution d’assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédia-
tion en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution
d’instruments financiers

Art. 50. A l’article 11, § 3, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1995 relative
à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution
d’assurances, modifié par la loi du 22 février 2006, le 2° est remplacé par
ce qui suit :

« 2° les porteurs d’un certificat de l’enseignement secondaire
supérieur qui auront réussi un examen organisé par ou en vertu d’un
décret, par une organisation professionnelle représentative, une entre-
prise d’assurances ou de réassurances, un intermédiaire d’assurances
ou de réassurances ou un établissement de crédit, et destiné à vérifier
la possession desdites connaissances professionnelles. L’examen visé à
la présente disposition doit être agréé par la CBFA. La CBFA peut, par
voie de règlement, préciser les règles auxquelles doivent répondre les
examens qui sont organisés. L’intéressé doit également justifier d’une
expérience pratique dont la durée sera fixée par le Roi mais ne pourra
excéder deux années. Pour les intermédiaires de réassurances, la durée
de l’expérience pratique est fixée à cinq ans. »

Art. 51. L’article 3, a), de la loi du 31 juillet 2009 modifiant la loi du
27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassuran-
ces et à la distribution d’assurances et la loi du 22 mars 2006 relative à
l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et
à la distribution d’instruments financiers, est abrogé.

Art. 52. Dans l’article 13 de la même loi, le mot « a), » est abrogé.

Art. 53. Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 50.

CHAPITRE 6. — Régie des Bâtiments
L’octroi de la garantie de l’Etat sous la forme d’un cautionnement

Art. 54. Le ministre des Finances est autorisé à octroyer, par un ou
plusieurs contrats et sous les conditions qu’il définit conventionnelle-
ment, une garantie de l’Etat sous la forme d’un cautionnement en vue
de garantir le respect par la Régie des Bâtiments de toutes ses
obligations de paiement dans le cadre des marchés publics suivants :

— DBFM Conception, construction, financement et entretien d’une
nouvelle prison pour la région d’Antwerpen (bulletin des
adjudications du 24 juin 2009, nr. 011184);

— DBFM Conception, construction, financement et entretien d’une
nouvelle prison pour la région de Charleroi (bulletin des
adjudications du 24 juin 2009, n° 011177);

— DBFM Conception, construction, financement et entretien d’une
nouvelle prison pour la région de Dendermonde (bulletin des
adjudications du 24 juin 2009, n° 011192);

— DBFM Conception, construction, financement et entretien d’une
nouvelle prison pour la région de Mons (bulletin des adjudica-
tions du 24 juin 2009, n° 011178).

La garantie de l’Etat peut sortir ses effets au plus tôt le 1er jan-
vier 2011.
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HOOFDSTUK 7. — Omzetting van Richtlijn 2009/14/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van
Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en
uitbetalingstermijn betreft

Afdeling 1. — Algemene bepaling

Art. 55. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
Rchtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van
11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de
depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft.

Afdeling 2. — Wijzigingen van de wet van 22 maart 1993
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen

Art. 56. In artikel 110 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut
van en het toezicht op de kredietinstellingen, gewijzigd bij de wetten
van 23 december 1994, 17 december 1998 en 19 november 2004, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzeke-
ringen nemen het beheer en de verrichtingen van de depositobescher-
mingsregelingen waar. »;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« De instanties die een Belgische depositobeschermingsregeling
beheren, voeren geregeld tests uit op hun regelingen. »

Art. 57. In artikel 110bis2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
23 december 1994 en gewijzigd bij de wetten van 17 december 1998,
25 februari 2003 en 23 december 2009 en de koninklijke besluiten van
20 juli 2000 en 14 november 2008, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De autoriteit belast met het prudentiële toezicht informeert de
instanties die een Belgische depositobeschermingsregeling beheren
ingeval zij problemen op het spoor komt die waarschijnlijk tot de
interventie van deze depositogarantieregelingen zullen leiden.

Behalve in de gevallen waarin het faillissement is uitgesproken,
neemt de autoriteit belast met het prudentiële toezicht de beslissing
waarmee het in gebreke blijven van een kredietinstelling naar Belgisch
recht wordt vastgesteld. Deze vaststelling geschiedt uiterlijk vijf
werkdagen nadat voor het eerst is vastgesteld dat een kredietinstelling
heeft nagelaten een verschuldigd en betaalbaar deposito terug te
betalen.

De instanties die een Belgische depositogarantieregeling beheren
betalen de deposito’s terug binnen een termijn van twintig werkdagen
te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de kredietinstelling. De
autoriteit belast met het prudentiële toezicht kan deze termijn verlen-
gen. Er mag, ten hoogste, één verlenging worden toegestaan die niet
langer mag zijn dan tien werkdagen. Zij mag enkel worden toegestaan
in zeer uitzonderlijke omstandigheden en specifieke gevallen waarin
kredietinstellingen in gebreke blijven.

De in gebreke gebleven kredietinstelling of, als deze failliet is, de
curator deelt aan de in het eerste lid bedoelde instanties de gegevens
mee die zij nodig hebben om de deposito’s te betalen. De Koning kan
de nadere regels bepalen voor de uitwisseling van de gegevens tussen
de kredietinstelling of curator, enerzijds, en de instanties, anderzijds.

Indien er twijfels rijzen over de juistheid van de gegevens die de in
het eerste lid bedoelde instanties in uitvoering van het vierde lid
hebben ontvangen, kijkt de kredietinstelling of de curator deze op hun
verzoek na en deelt hen, desgevallend, de verbeterde gegevens mee. »;

2° paragraaf 2, eerste lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

« De Koning kan het voormelde maximum bedrag van de tegemoet-
koming door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen aanpassen ten einde het in overeenstemming te
brengen met het voornoemde artikel 6, eerste lid. »

Art. 58. In artikel 110ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
23 december 1994 en gewijzigd bij de wetten van 17 december 1998 en
19 november 2004, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

« § 1. Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instru-
menten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen nemen de nodige maatregelen en schikkingen om
de bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht
van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in staat
te stellen deel te nemen aan de depositobeschermingsregelingen voor
kredietinstellingen die zij instellen of beheren, met de bedoeling,

CHAPITRE 7. — Transposition de la Directive 2009/14/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la Directive 94/19/CE
relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de
garantie et le délai de remboursement

Section 1re. — Disposition générale

Art. 55. Le présent chapitre transpose partiellement la Direc-
tive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009
modifiant la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des
dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de
remboursement.

Section 2. — Modifications de la loi du 22 mars 1993
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 56. A l’article 110 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit, modifié par les lois des
23 décembre 1994, 17 décembre 1998 et 19 novembre 2004, les
modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur
la vie assurent la gestion et les opérations des systèmes de protection
des dépôts. »;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les organismes gérant des systèmes belges de protection des
dépôts, testent régulièrement leurs systèmes. »

Art. 57. A l’article 110bis2 de la même loi, inséré par la loi du
23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998,
25 février 2003 et 23 décembre 2009 et les arrêtés royaux des
20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, les modifications suivantes sont
apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L’autorité en charge du contrôle prudentiel informe les
organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts
lorsqu’elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l’inter-
vention de ces systèmes de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l’autorité en charge du
contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d’un
établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard
cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que
l’établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Les organismes qui gèrent un système belge de protection des dépôts
remboursent les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à
compter de la défaillance de l’établissement de crédit. L’autorité en
charge du contrôle prudentiel peut décider la prolongation de ce délai.
Il ne peut être accordé, au plus, qu’une prolongation, ne pouvant
dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des
circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de
défaillance d’établissements de crédit.

L’établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le
curateur communique aux organismes visés à l’alinéa 1er, les données
dont ils ont besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les
règles relatives à l’échange des données entre l’établissement de crédit
ou le curateur, d’une part, et les organismes, d’autre part.

S’il y a un doute concernant l’exactitude des données que les
organismes visés à l’alinéa 1er ont reçues en exécution de l’alinéa 4,
l’établissement de crédit ou le curateur les vérifie à leur demande et
leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. »;

2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l’intervention
par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la
vie afin de le mettre en concordance avec l’article 6, alinéa 1er précité. »

Art. 58. A l’article 110ter de la même loi, inséré par la loi du
23 décembre 1994 et modifié par les lois des 17 décembre 1998 et
19 novembre 2004, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments
financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires
pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant
du droit d’un autre Etat membre de l’Espace économique européen de
participer aux systèmes de protection des dépôts des établissements de
crédit qu’ils instituent ou dont ils assument la gestion, en vue de
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binnen de grenzen van deze regelingen, de waarborgen verstrekt door
de regeling waaraan de instelling in haar Staat deelneemt, aan te vullen.

Indien het bijkantoor dat de mogelijkheid van het eerste lid heeft
benut, zijn verplichtingen niet nakomt tegenover de depositobescher-
mingsregeling waaraan het deelneemt, wenden het Fonds en het
Bijzonder Fonds zich in samenwerking met de autoriteit belast met het
prudentiële toezicht tot de autoriteit die de vergunning heeft verleend
aan de kredietinstelling waarvan het bijkantoor afhangt. Indien de
toestand niet binnen twaalf maanden wordt verholpen, kunnen het
Fonds en het Bijzonder Fonds, op eensluidend advies van deze
autoriteit, het bijkantoor uitsluiten na afloop van een opzeggingster-
mijn van twaalf maanden. De termijndeposito’s van voor de uitsluiting
blijven tot hun vervaldag gedekt door de beschermingsregeling. De
andere deposito’s van voor de uitsluiting blijven nog twaalf maanden
gedekt. De deposanten worden door het bijkantoor of, zoniet, door de
autoriteit belast met het prudentiële toezicht op de hoogte gebracht van
het verval van de dekking. »

Afdeling 3. — Wijzigingen van de wet van 6 april 1995
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen

Art. 59. In artikel 112 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut
van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, vervangen bij de
wet van 17 december 1998 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2004,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het vierde lid wordt vervangen als volgt :

« Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
alsook, voor wat betreft de terugbetaling van de gelddeposito’s bedoeld
in artikel 113, § 2, tweede lid, het Bijzonder Beschermingsfonds voor
deposito’s en levensverzekeringen, nemen het beheer en de verrichtin-
gen van de beschermingsregelingen voor beleggers waar. »;

2° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« De instanties die een Belgische beschermingsregeling voor beleg-
gers beheren, voeren geregeld tests uit op hun regelingen, voor wat
betreft de terugbetaling van de gelddeposito’s bedoeld in artikel 113,
§ 2, tweede lid. »

Art. 60. In artikel 113 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
17 december 1998, 20 juli 2004 en 23 december 2009 en het koninklijk
besluit van 14 november 2008, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° paragraaf 1 wordt vervangen als volgt :

« § 1. De autoriteit belast met het prudentiële toezicht informeert de
instanties die een Belgische beschermingsregeling voor beleggers
beheren ingeval zij problemen op het spoor komt die waarschijnlijk tot
de interventie van deze regelingen zullen leiden.

Behalve in de gevallen waarin het faillissement is uitgesproken,
neemt de autoriteit belast met het prudentiële toezicht de beslissing
waarmee het in gebreke blijven van een beleggingsonderneming naar
Belgisch recht of een beheervennootschap van instellingen voor
collectieve belegging naar Belgisch recht wordt vastgesteld. Deze
vaststelling geschiedt uiterlijk vijf werkdagen nadat voor het eerst is
vastgesteld dat een beleggingsonderneming of een beheervennoot-
schap van instellingen voor collectieve belegging heeft nagelaten een
verschuldigd en betaalbaar gelddeposito bedoeld in paragraaf 2,
tweede lid, terug te betalen. Het in gebreke blijven van kredietinstel-
lingen naar Belgisch recht wordt vastgesteld met toepassing van
artikel 110bis2 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen.

Het Fonds zorgt voor de in artikel 112 bedoelde terugbetaling of
schadeloosstelling binnen drie maanden nadat de vordering van de
belegger in aanmerking is genomen en het bedrag van die vordering is
vastgesteld. De autoriteit belast met het prudentiële toezicht kan deze
termijn verlengen met ten hoogste drie maanden. Die verlenging mag
alleen worden toegestaan in zeer uitzonderlijke omstandigheden en
specifieke gevallen waarin een kredietinstelling of een beleggingson-
derneming of een beheervennootschap van instellingen voor collectieve
belegging in gebreke blijft.

In afwijking van het derde lid betalen het Fonds en het Bijzonder
Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen de geld-
deposito’s bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, terug binnen een termijn
van twintig werkdagen te rekenen vanaf het in gebreke blijven van de
kredietinstelling, de beleggingsonderneming of de beheervennoot-
schap van instellingen voor collectieve belegging. De autoriteit belast
met het prudentiële toezicht kan deze termijn verlengen. Er mag, ten
hoogste, één verlenging worden toegestaan die niet langer mag zijn dan
tien werkdagen. Zij mag enkel worden toegestaan in zeer uitzonderlijke
omstandigheden en specifieke gevallen waarin kredietinstellingen,
beleggingsondernemingen en beheervennootschappen van instellingen
voor collectieve belegging in gebreke blijven.

compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties procurées par
le système auquel l’établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l’alinéa 1er ne
remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts
auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en collaboration avec
l’autorité en charge du contrôle prudentiel, en saisissent l’autorité qui a
délivré l’agrément à l’établissement de crédit dont relève la succursale.
A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds
et le Fonds spécial peuvent, de l’avis conforme de cette autorité, exclure
la succursale au terme d’un préavis de douze mois. Les dépôts à terme
antérieurs à l’exclusion restent couverts par le système de protection
jusqu’à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l’exclusion restent
couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale
sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l’autorité en charge du
contrôle prudentiel, de la cessation de la couverture. »

Section 3. — Modifications de la loi du 6 avril 1995
relative au statut et au contrôle des entreprises d’investissement

Art. 59. A l’article 112 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au
contrôle des entreprises d’investissement, remplacé par la loi du
17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, les
modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

« Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers
ainsi que, pour ce qui est du remboursement des dépôts de fonds visés
à l’article 113, § 2, alinéa 2, le Fonds spécial de protection des dépôts et
des assurances sur la vie assurent la gestion et les opérations des
systèmes de protection des investisseurs. »;

2° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Les organismes gérant des systèmes belges de protection des
investisseurs, testent régulièrement leurs systèmes, en ce qui concerne
le remboursement des dépôts de fonds visés à l’article 113, § 2,
alinéa 2. »

Art. 60. A l’article 113 de la même loi, modifié par les lois des
17 décembre 1998, 20 juillet 2004 et 23 décembre 2009 et l’arrêté royal du
14 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

« § 1er. L’autorité en charge du contrôle prudentiel informe les
organismes qui gèrent un système belge de protection des investisseurs
lorsqu’elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l’inter-
vention de ces systèmes.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l’autorité en charge du
contrôle prudentiel prend la décision constatant la défaillance d’une
entreprise d’investissement de droit belge ou d’une société de gestion
d’organismes de placement collectif de droit belge. Ce constat est fait au
plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois
qu’une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’orga-
nismes de placement collectif n’a pas restitué les dépôts de fonds échus
et exigibles visés au paragraphe 2, alinéa 2. La défaillance des
établissements de crédit de droit belge est constatée par application de
l’article 110bis2 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle
des établissements de crédit.

Le Fonds assure le remboursement ou l’indemnisation visés à
l’article 112, dans un délai de trois mois, après que l’éligibilité et le
montant de la créance de l’investisseur ont été établis. L’autorité en
charge du contrôle prudentiel peut décider une prolongation ne
dépassant pas trois mois. Cette prolongation ne peut être accordée que
dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers
de défaillance d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’inves-
tissement ou d’une société de gestion d’organismes de placement
collectif.

Par dérogation à l’alinéa 3, le Fonds et le Fonds spécial de protection
des dépôts et des assurances sur la vie remboursent les dépôts de fonds
visés au paragraphe 2, alinéa 2, dans un délai de vingt jours ouvrables
à compter de la défaillance de l’établissement de crédit, de l’entreprise
d’investissement ou de la société de gestion d’organismes de placement
collectif. L’autorité en charge du contrôle prudentiel peut décider la
prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu’une
prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut
être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
des cas particuliers de défaillance d’établissements de crédit, d’entre-
prises d’investissement et de sociétés de gestion d’organismes de
placement collectif.
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De in gebreke gebleven kredietinstelling, de beleggingsonderneming,
de beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of,
als deze failliet zijn, de curator deelt aan de in het eerste lid bedoelde
instanties de gegevens mee die zij nodig hebben om de deposito’s te
betalen. De Koning kan de nadere regels bepalen voor de uitwisseling
van de gegevens tussen de kredietinstelling, de beleggingsonderne-
ming, de beheervennootschap van instellingen voor collectieve beleg-
ging of de curator, enerzijds, en de instanties, anderzijds.

Indien er twijfels rijzen over de juistheid van de gegevens die de in
het eerste lid bedoelde instanties in uitvoering van het vijfde lid hebben
ontvangen, kijken de kredietinstelling, de beleggingsonderneming, de
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of de
curator deze op hun verzoek na en deelt hen, desgevallend, de
verbeterde gegevens mee. »;

2° paragraaf 2, tweede lid, wordt aangevuld met de volgende zin :

« De Koning kan het voormelde maximum bedrag van de tegemoet-
koming door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen aanpassen ten einde het in overeenstemming te
brengen met het voornoemde artikel 6, eerste lid. »

Art. 61. Artikel 114 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
17 december 1998 en gewijzigd bij de wet van 20 juli 2004, wordt
vervangen als volgt :

« Art. 114. Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële
instrumenten en het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en
levensverzekeringen nemen de nodige maatregelen en treffen de
nodige voorzieningen om de bijkantoren van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellin-
gen voor collectieve belegging die ressorteren onder het recht van een
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, in staat te stellen
deel te nemen aan de beschermingsregelingen voor beleggers die zij
instellen of beheren, met de bedoeling, binnen de grenzen van deze
regelingen, de waarborgen verstrekt door de regeling waaraan de
instelling in haar Staat deelneemt, aan te vullen.

Indien het bijkantoor dat de mogelijkheid van het eerste lid heeft
benut, zijn verplichtingen niet nakomt tegenover de beschermingsre-
geling voor beleggers waaraan het deelneemt, wenden het Fonds en het
Bijzonder Fonds zich in samenwerking met de autoriteit belast met het
prudentiële toezicht tot de autoriteit die de vergunning heeft verleend
aan de kredietinstelling of aan de beleggingsonderneming of aan de
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging waar-
onder het bijkantoor ressorteert. Indien de toestand niet binnen twaalf
maanden wordt verholpen, kunnen het Fonds en het Bijzonder Fonds,
op eensluidend advies van deze autoriteit, het bijkantoor uitsluiten na
afloop van een opzeggingstermijn van twaalf maanden. De termijnver-
bintenissen van voor de uitsluiting blijven gedekt door de bescher-
mingsregeling tot ze vervallen. De andere tegoeden die voor de
uitsluiting werden gehouden, blijven nog twaalf maanden gedekt. De
beleggers worden door het bijkantoor of, zo niet, door de autoriteit
belast met het prudentiële toezicht op de hoogte gebracht van het
verval van de dekking. »

Afdeling 4. — Wijziging van de wet van 17 december 1998 tot oprichting
van een Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumen-
ten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito’s
en financiële instrumenten

Art. 62. In artikel 13 van de wet van 17 december 1998 tot oprichting
van een Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten
en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito’s en
financiële instrumenten wordt het tweede lid vervangen door de
volgende bepaling :

« Op het verbod van het eerste lid wordt een uitzondering gemaakt
voor het bezorgen van gegevens aan de autoriteit belast met het
prudentiële toezicht, aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor
deposito’s en levensverzekeringen en aan de instellingen die bescher-
mingsregelingen voor deposito’s of financiële instrumenten van andere
Staten beheren, in het kader van de noodzakelijke samenwerking met
deze instellingen. »

Afdeling 5. — Wijziging van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 63. Artikel 75, § 1, 6°, van de wet van 2 augustus 2002
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële
diensten, gewijzigd bij de wetten van 20 juli 2006 en 21 december 2009
en bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003, wordt vervangen als
volgt :

« 6° aan de Belgische instellingen of aan instellingen van andere
lidstaten van de Europese Economische Ruimte die een beschermings-
regeling voor deposito’s, beleggers of levensverzekeringen beheren; ».

L’établissement de crédit défaillant, l’entreprise d’investissement
défaillante, la société de gestion d’organismes de placement collectif
défaillante ou, si ceux-ci sont en faillite, le curateur communique aux
organismes visés à l’alinéa 1er, les données dont ils ont besoin pour
rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à
l’échange des données entre l’établissement de crédit, l’entreprise
d’investissement, la société de gestion d’organismes de placement
collectif ou le curateur, d’une part, et les organismes, d’autre part.

S’il y a un doute concernant l’exactitude des données que les
organismes visés à l’alinéa 1er ont reçues en exécution de l’alinéa 5,
l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, la société de
gestion d’organismes de placement collectif ou le curateur les vérifie à
leur demande et leur transfère, le cas échéant, les données corrigées. »;

2° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut adapter le montant maximum précité de l’intervention
par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la
vie afin de le mettre en concordance avec l’article 6, alinéa 1er précité. »

Art. 61. L’article 114 de la même loi, remplacé par la loi du
17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004, est remplacé
par ce qui suit :

« Art. 114. Le Fonds de protection des dépôts et des instruments
financiers ainsi que le Fonds spécial de protection des dépôts et des
assurances sur la vie prennent les mesures et dispositions nécessaires
pour permettre aux succursales des établissements de crédit, des
entreprises d’investissement et des sociétés de gestion d’organismes de
placement collectif relevant du droit d’un autre Etat membre de
l’Espace économique européen de participer aux systèmes de protec-
tion des investisseurs qu’ils instituent ou dont ils assument la gestion,
en vue de compléter, dans les limites de ces systèmes, les garanties
procurées par le système auquel l’établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l’alinéa 1er ne
remplit pas ses obligations envers le système de protection des
investisseurs auquel elle participe, le Fonds et le Fonds spécial, en
collaboration avec l’autorité en charge du contrôle prudentiel, en
saisissent l’autorité qui a délivré l’agrément à l’établissement de crédit,
à l’entreprise d’investissement ou à la société de gestion d’organismes
de placement collectif dont relève la succursale. A défaut de redresse-
ment de la situation, dans les douze mois, le Fonds et le Fonds spécial
peuvent, de l’avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au
terme d’un préavis de douze mois. Les engagements à terme antérieurs
à l’exclusion restent couverts par le système de protection, jusqu’à leur
terme. Les autres avoirs détenus antérieurement à l’exclusion restent
couverts pendant douze mois. Les investisseurs sont informés par la
succursale, ou, à défaut, par l’autorité en charge du contrôle prudentiel,
de la cessation de la couverture. »

Section 4. — Modification de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds
de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant
les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers

Art. 62. A l’article 13 de la loi du 17 décembre 1998 créant un Fonds
de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant
les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers,
l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Il est fait exception à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er pour les
communications d’informations à l’autorité en charge du contrôle
prudentiel, au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances
sur la vie et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection
des dépôts ou des instruments financiers d’autres Etats, dans le cadre
de la collaboration nécessaire avec ces organismes. »

Section 5. — Modification de la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 63. L’article 75, § 1er, 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par
les lois des 20 juillet 2006 et 21 décembre 2009 et l’arrêté royal du
25 mars 2003, est remplacé par ce qui suit :

« 6° aux organismes belges ou d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen gérant un système de protection des dépôts, des
investisseurs ou des assurances sur la vie; ».
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Afdeling 6. — Wijzigingen van het koninklijk besluit van 14 novem-
ber 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende
maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonder-
heid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en
andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor
wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzeke-
ringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Art. 64. In het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoe-
ring van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter
bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling
van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtin-
gen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de
bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot
wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de
financiële sector en de financiële diensten, bekrachtigd door artikel 199
van de programmawet van 22 december 2008, wordt een artikel 2/1
ingevoegd, luidende :

« Art. 2/1. De in de linkse kolom vermelde artikelen van de
Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels, zoals gewijzigd
door de Richtlijn 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 11 maart 2009 wat dekking en uitbetalingstermijn betreft, worden
omgezet door de in de rechtse kolom vermelde artikelen van dit
besluit :

— Art. 1, 1), — Art. 5, eerste lid, 1° en 2°, — Art. 1er, 1), — Art. 5, alinéa 1er, 1° et 2°,

— Art. 1, 3), — Art. 6, vijfde en zesde lid, — Art. 1er, 3), — Art. 6, alinéas 5 et 6,

— Art. 1, 4), — Art. 4, § 1, 1°, — Art. 1er, 4), — Art. 4, § 1er, 1°,

— Art. 1, 5), — Art. 4, § 1, 3°, — Art. 1er, 5), — Art. 4, § 1er, 3°,

— Art. 3, paragraaf 1,
eerste lid,

— Art. 4, § 1, 1°, — Art. 3, paragraphe 1er,
alinéa 1er,

— Art. 4, § 1er, 1°,

— Art. 4, paragraaf 2,
eerste lid,

— Art. 4, § 1, 3°, — Art. 4, paragraphe 2,
alinéa 1er,

— Art. 4, § 1er, 3°,

— Art. 5, — Art. 4, § 1, 1°, — Art. 5, — Art. 4, § 1er, 1°,

— Art. 7, paragraaf 1bis, — Art. 6, eerste lid, — Art. 7, paragraphe 1er bis, — Art. 6, alinéa 1er,

— Art. 7, paragraaf 7, — Art. 6, eerste lid, — Art. 7, paragraphe 7, — Art. 6, alinéa 1er,

— Art. 9, paragraaf 3, — Art. 6, achtste lid — Art. 9, paragraphe 3, — Art. 6, alinéa 8,

— Art. 10, paragraaf 1,
eerste lid,

— Art. 6, zevende lid, — Art. 10, paragraphe 1er,
alinéa 1er,

— Art. 6, alinéa 7,

— Art. 10, paragraaf 1,
tweede lid,

— Art. 6, zevende lid, — Art. 10, paragraphe 1er,
alinéa 2,

— Art. 6, alinéa 7,

— Art. 11, — Art. 9, § 1, — Art. 11, — Art. 9, § 1er,

— Art. 14, paragraaf 1,
eerste lid.

— Art. 13. » — Art. 14, paragraphe 1er,
alinéa 1er.

— Art. 13. »

Art. 65. In artikel 4, § 1, 3°, van hetzelfde besluit, worden de
woorden « Europese Unie » vervangen door de woorden « Europese
Economische Ruimte ».

Art. 66. In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van
23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« De Koning mag dit bedrag aanpassen, ten einde het in overeen-
stemming te brengen met het bedrag dat de Europese Commissie aan
de inflatie in de Europese Unie heeft aangepast. »;

2° in het vijfde lid worden de woorden « De grens van 100.000 EUR »
vervangen door de woorden « De in het eerste lid bedoelde grens »;

3° in het zesde lid, 1°, worden de woorden « of een verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie heeft ingediend of gerechtelijk is ontbon-
den » opgeheven.

Art. 67. In hetzelfde besluit wordt een artikel 9/1 ingevoegd,
luidende :

« Art. 9/1. Tenzij wanneer zij worden opgeroepen om in rechte of
voor een parlementaire onderzoekscommissie te getuigen, mogen de
ambtenaren van de Deposito- en Consignatiekas belast met het beheer
van het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverze-
keringen en een ieder die betrokken is bij het beheer van of het toezicht
op het beheer van dit Bijzonder Beschermingsfonds, aan geen enkele

Section 6. — Modifications de l’arrêté royal du 14 novembre 2008
portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures
visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier
une garantie d’Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations
effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne
la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux
services financiers

Art. 64. Dans l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution
de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la
stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’Etat
relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le
cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des
dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002
relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers,
confirmé par l’article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, il
est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

« Art. 2/1. Les articles énumérés dans la colonne de gauche, de la
Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts, telle
que modifiée par la Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du
Conseil du 11 mars 2009 en ce qui concerne le niveau de garantie et le
délai de remboursement, sont transposés par les articles du présent
arrêté énumérés dans la colonne de droite :

Art. 65. A l’article 4, § 1er, 3°, du même arrêté, les mots « Union
européenne » sont remplacés par les mots « Espace économique
européen ».

Art. 66. A l’article 6 du même arrêté, modifié par la loi du
23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

« Le Roi peut adapter ce montant, afin de le mettre en concordance
avec le montant adapté par la Commission européenne à l’inflation
dans l’Union européenne. »;

2° à l’alinéa 5, les mots « La limite de 100.000 EUR » sont remplacés
par les mots « La limite visée à l’alinéa 1er »;

3° à l’alinéa 6, 1°, les mots « ou a déposé une requête de
réorganisation judiciaire ou est l’objet d’une dissolution judiciaire »
sont abrogés.

Art. 67. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé
comme suit :

« Art. 9/1. Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en
justice ou devant une commission d’enquête parlementaire, les agents
de la Caisse des Dépôts et Consignations chargés de la gestion du
Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie et
toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la
gestion de ce Fonds spécial de protection, ne peuvent divulguer à
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persoon noch autoriteit de vertrouwelijke gegevens meedelen waarover
zij op grond van hun functie beschikken voor de werking van dit
Bijzonder Beschermingsfonds.

Op het verbod van het eerste lid wordt een uitzondering gemaakt
voor het bezorgen van gegevens aan de autoriteit belast met het
prudentiële toezicht, aan het Beschermingsfonds voor deposito’s en
financiële instrumenten en aan de instellingen die beschermingsrege-
lingen voor deposito’s of levensverzekeringen van andere Staten
beheren, in het kader van de noodzakelijke samenwerking met deze
instellingen.

Overtredingen van dit artikel worden bestraft met de straffen
bedoeld in artikel 458 van het Strafwetboek.

De voorschriften van Boek I van het Strafwetboek, hoofdstuk VII en
artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van toepassing op elke overtreding
van dit artikel. »

Afdeling 7. — Inwerkingtreding

Art. 68. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2011, met
uitzondering van artikel 66, 3°, dat uitwerking heeft met ingang van
24 juni 2010.

TITEL 7. — Binnenlandse Zaken

HOOFDSTUK 1. — Identificatie- en registratieverplichting
bij de aankoop van oude metalen en edele metalen

Art. 69. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan
onder :

1° oude metalen : alle gebruikte en gerecupereerde metalen stukken;

2° edele metalen : alle werken uit goud, uit zilver of uit platina
uitsluitend of gedeeltelijk dienend tot sieraad, op zichzelf of door
samenvoeging met andere voorwerpen, met uitzondering van de
munten, of bestemd voor de handel in of de fabricage van juwelen,
uurwerken, goud- en zilversmeedwerk, daarin begrepen eretekens,
medailles en insignes uit deze edele metalen, en dit, welke ook hun
graad van afwerking zij.

Art. 70. § 1. De natuurlijke en rechtspersonen actief in de recupera-
tie, het hergebruik en de handel in oude metalen of edele metalen,
dienen, wanneer ze dergelijke metalen aankopen bij natuurlijke
personen, over te gaan tot identificatie en registratie van de persoon die
zich met de bedoelde metalen aanbiedt indien deze aankopen in
contanten worden betaald.

§ 2. Elke persoon die zich met de bedoelde metalen aanbiedt dient
een verklaring te ondertekenen waarin hij verklaart of hij al dan niet in
hoedanigheid van btw-plichtige levert. In voorkomend geval dient hij
tevens zijn btw-identificatienummer op te geven.

§ 3. De identificatie gebeurt op basis van de naam, voornaam en
geboortedatum van de persoon die zich met de bedoelde metalen
aanbiedt. De Koning bepaalt de modaliteiten waarop de identificatie en
registratie van deze gegevens geschieden.

§ 4. De identificatiegegevens worden gedurende een termijn van
zeven jaar bewaard na de aankoop. Zij worden op elk verzoek ter
beschikking gesteld van de ambtenaren, aangehaald in artikel 6, § 1,
van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische regulering
en de prijzen. »

Art. 71. De inbreuken op artikel 70 en op zijn uitvoeringsbesluiten,
worden onderzocht, vastgesteld, vervolgd en gesanctioneerd conform
de bepalingen van de hoofdstukken II en III van de wet van
22 januari 1945 betreffende de economische regulering en de prijzen.

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming en van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid

Art. 72. In de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming, wordt een artikel 12/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 12/1. De Koning bepaalt de voorwaarden volgens dewelke
subsidies toegekend worden, aan de erkende provinciale opleidings-
centra voor de openbare hulpdiensten voor de opleidingen die zij
organiseren voor de leden van de openbare hulpdiensten.

Hij bepaalt ze op basis van de aanwezigheid van de leerlingen op de
cursussen, hun deelname aan de examens, het respecteren van de
formele regels voor het indienen van de aanvraag van subsidies en het
sluiten van een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken.

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld door de Koning op
basis van de aard van de opleiding, het aantal uren en de kostprijs van
de opleiding. »

quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentiel-
les qu’ils détiennent en raison de leurs fonctions pour le fonctionne-
ment de ce Fonds spécial de protection.

Il est fait exception à l’interdiction prévue à l’alinéa 1er pour les
communications d’informations à l’autorité en charge du contrôle
prudentiel, au Fonds de protection des dépôts et des instruments
financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection
des dépôts ou des assurances sur la vie d’autres Etats, dans le cadre de
la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Les infractions au présent article sont punies des peines prévues par
l’article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du
Chapitre VII et de l’article 85, sont applicables aux infractions au
présent article. »

Section 7. — Entrée en vigueur

Art. 68. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à
l’exception de l’article 66, 3°, qui produit ses effets le 24 juin 2010.

TITRE 7. — Intérieur

CHAPITRE 1er. — Obligation d’identification et d’enregistrement
lors de l’achat de vieux métaux et de métaux précieux

Art. 69. Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° vieux métaux : toutes pièces métalliques usagées ou récupérées;

2° métaux précieux : tous ouvrages en or, en argent ou en platine
servant d’ornement, exclusivement ou partiellement, par eux-mêmes
ou par assemblage avec d’autres objets, à l’exclusion des monnaies, ou
destinés au commerce ou à la fabrication de bijoux, d’horloges et
d’orfèvrerie, y compris les décorations, médailles et insignes en ces
métaux précieux et ce, quel que soit leur degré d’achèvement.

Art. 70. § 1er. Les personnes physiques et morales actives dans la
récupération, le recyclage et le commerce de vieux métaux ou de
métaux précieux, procèdent, lorsqu’elles achètent de tels métaux
auprès des personnes physiques, à l’identification et à l’enregistrement
de la personne qui se présente avec les métaux visés si ces achats sont
payés en espèces.

§ 2. Toute personne qui se présente avec les métaux visés doit signer
une déclaration précisant si elle fournit en qualité d’assujetti à la T.V.A.
ou non. Le cas échéant, elle doit également indiquer son numéro
d’identification à la T.V.A..

§ 3. L’identification est réalisée sur la base des nom, prénom et date
de naissance de la personne qui se présente avec les métaux visés. Le
Roi détermine les modalités selon lesquelles l’identification et l’enre-
gistrement de ces données sont réalisés.

§ 4. Les données d’identification sont conservées pendant une
période de sept ans après l’achat. Elles sont mises à disposition, sur
toute réquisition, des agents visés à l’article 6, § 1er, de la loi du
22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix. »

Art. 71. Les infractions à l’article 70 et à ses arrêtés d’exécution sont
recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux
dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945 sur la
réglementation économique et les prix.

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 31 décembre 1963
sur la protection civile et de la loi du 15 mai 2007

relative à la sécurité civile

Art. 72. Dans la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, il est
inséré un article 12/1 rédigé comme suit :

« Art. 12/1. Le Roi détermine les conditions d’octroi des subventions
aux centres provinciaux de formation pour les services publics de
secours agréés pour les formations qu’ils organisent pour les membres
des services publics de secours.

Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de
leur participation aux examens, du respect des règles formelles
d’introduction des demandes de subvention et de la conclusion d’une
convention avec le SPF Intérieur.

Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature
de la formation, du nombre d’heures et du coût de la formation. ».
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Art. 73. In de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
wordt een titel XIIIbis die artikel 175/1 bevat, ingevoegd, luidende :

« Titel XIIIbis. Provinciale opleidingscentra voor de openbare hulp-
diensten

Art. 175/1. De Koning bepaalt de voorwaarden volgens dewelke
subsidies toegekend worden, aan de erkende provinciale opleidings-
centra voor de openbare hulpdiensten voor de opleidingen die zij
organiseren voor de leden van de openbare hulpdiensten.

Hij bepaalt ze op basis van de aanwezigheid van de leerlingen op de
cursussen, hun deelname aan de examens, het respecteren van de
formele regels voor het indienen van de aanvraag van subsidies en het
sluiten van een overeenkomst met de FOD Binnenlandse Zaken.

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld door de Koning op
basis van de aard van de opleiding, het aantal uren en de kostprijs van
de opleiding. »

Art. 74. Artikel 72 heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2003,
behalve betreffende de geschillenprocedures die aangevat werden vóór
de inwerkingtreding van deze wet.

De Koning bepaalt de datum waarop artikel 73 in werking treedt.

HOOFDSTUK 3. — Geïntegreerde Politie

Afdeling 1. — Wijzigingen van de wet op het politieambt

Art. 75. In artikel 52 van de wet op het politieambt, gewijzigd bij de
wetten van 7 december 1998 en 15 mei 2007, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° in § 1, tweede lid, worden de woorden « daad die minstens één
dag afwezigheid om gezondheidsredenen heeft veroorzaakt » vervan-
gen door de woorden « schadelijk feit »;

2° in § 3 wordt vóór het eerste lid een lid toegevoegd, luidende :

« § 3. De rechtshulp kan naar gelang van het geval door de gemeente,
de meergemeentezone of door de Staat worden geweigerd wanneer de
politieambtenaar een louter morele schadevergoeding nastreeft. De
politieambtenaar aan wie de rechtshulp aldus wordt geweigerd, kan,
op zijn vraag, zijn standpunt uiteenzetten binnen de tien dagen
volgend op de weigeringsbeslissing. De beslissing wordt vervolgens
bevestigd of gewijzigd. »;

3° in § 4, eerste lid, worden de woorden « , tweede en derde lid, »
ingevoegd tussen de woorden « overeenkomstig § 3 » en de woorden
« en uit de rechterlijke beslissing blijkt »;

4° § 5 wordt aangevuld met twee leden, luidende :

« De Koning bepaalt de nadere regels van de tenlasteneming van de
rechtshulp voor politieambtenaren die door een andere dienst worden
aangewend.

De Koning bepaalt tevens in welke gevallen politieambtenaren door
een andere dienst worden aangewend zoals bedoeld in het vierde lid. ».

Art. 76. In artikel 53 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
7 december 1998 en 15 mei 2007, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° in § 1, eerste lid, worden de woorden « of ingevolge » ingevoegd
tussen de woorden « voor de zaakschade die hij, in » en de woorden
« zijn functies »;

2° het artikel wordt aangevuld met een § 7, luidende :

« § 7. De Koning bepaalt de nadere regels van de tenlasteneming van
de zaakschade voor politieambtenaren die door een andere dienst
worden aangewend.

De Koning bepaalt tevens in welke gevallen politieambtenaren door
een andere dienst worden aangewend zoals bedoeld in het eerste lid. »

Afdeling 2. — Overplaatsing van militairen naar
het operationeel kader van de federale politie

Art. 77. Voor maximum honderd militairen die, krachtens de wet
van 16 juli 2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen
naar een openbare werkgever, naar het operationeel kader van de
federale politie overgeplaatst worden, na een terbeschikkingstelling die
in de loop van 2011 begonnen is, neemt het ministerie van Landsver-
dediging, tussen de dag van de overplaatsing en het einde van de
periode van vijf jaar die op de dag van de terbeschikkingstelling begint,
66,6 % van de aan de militair verschuldigde wedde ten laste, zoals
vastgesteld op het ogenblik van de overplaatsing en die vervolgens
geen andere wijzigingen ondergaat dan degene die voortvloeien uit de

Art. 73. Dans la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, il est
inséré un titre XIIIbis comprenant l’article 175/1 rédigé comme suit :

« Titre XIIIbis. Des centres provinciaux de formation pour les services
publics de secours

Art. 175/1. Le Roi détermine les conditions d’octroi des subventions
aux centres provinciaux de formation pour les services publics de
secours agréés pour les formations qu’ils organisent pour les membres
des services publics de secours.

Il les détermine sur la base de la présence des élèves aux cours, de
leur participation aux examens, du respect des règles formelles
d’introduction des demandes de subvention et de la conclusion d’une
convention avec le SPF Intérieur.

Le montant de la subvention est fixé par le Roi sur la base de la nature
de la formation, du nombre d’heures et du coût de la formation. »

Art. 74. L’article 72 produit ses effets le 15 mai 2003, sauf à l’égard
des procédures contentieuses engagées avant l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Le Roi fixe la date d’entrée en vigueur de l’article 73.

CHAPITRE 3. — Police Intégrée

Section 1re. — Modifications de la loi sur la fonction de la police

Art. 75. A l’article 52 de la loi sur la fonction de police, modifié par
les lois des 7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « acte ayant entraîné au moins un
jour d’absence pour motifs de santé » sont remplacés par les mots « fait
dommageable »;

2° dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant
l’alinéa 1er :

« § 3. L’assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la
commune, la zone pluricommunale ou par l’Etat lorsque le dédomma-
gement poursuivi par le fonctionnaire de police est purement moral. Le
fonctionnaire de police à qui l’assistance en justice est ainsi refusée,
peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui
suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou
modifiée. »;

3° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « , alinéas 2 et 3, » sont insérés entre
les mots « conformément au § 3 » et les mots « et qu’il ressort de la
décision de justice »;

4° le § 5 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

« Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l’assistance
en justice pour les fonctionnaires de police qui sont employés par un
autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les
fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé
à l’alinéa 4. ».

Art. 76. A l’article 53 de la même loi, modifié par les lois des
7 décembre 1998 et 15 mai 2007, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou à la suite de » sont insérés
entre les mots « du dommage aux biens subi dans » et les mots « ses
fonctions »;

2° l’article est complété par le § 7, rédigé comme suit :

« § 7. Le Roi détermine les modalités de la prise en charge du
dommage aux biens pour les fonctionnaires de police qui sont
employés par un autre service.

Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les
fonctionnaires de police sont employés par un autre service, tel que visé
à l’alinéa 1er. »

Section 2. — Transfert de militaires
vers le cadre opérationnel de la police fédérale

Art. 77. Pour au maximum cent militaires qui, en vertu de la loi du
16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un
employeur public, sont transférés vers le cadre opérationnel de la police
fédérale suite à une mise à disposition débutée au cours de l’année 2011,
le ministère de la Défense prend en charge, entre le jour du transfert et
la fin de la période de cinq ans qui débute le jour de la mise à
disposition, 66,6 % du traitement dû au militaire, tel qu’arrêté au
moment du transfert et qui par la suite ne subit pas d’autres
modifications que celles qui résultent de l’application de la liaison au
régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des
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toepassing van de koppeling aan de mobiliteitsregeling toepasselijk op
de wedden van het personeel der federale overheidsdiensten.

Onder verschuldigde wedde wordt verstaan de beschermingswedde
die door de Koning bepaald wordt, maar ook het vakantiegeld, de
herstructureringspremie en de eindejaarstoelage, verhoogd met de
patronale bijdragen bepaald bij toepassing van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers.

Telkens de wedde van de overgeplaatste militair niet volledig is
verschuldigd, wordt de beschermingswedde in dezelfde mate vermin-
derd.

TITEL 8. — Leefmilieu en duurzame ontwikkeling

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de rubriek 25-1 van de tabel gevoegd bij
de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van
begrotingsfondsen

Art. 78. In rubriek 25-1 van de tabel gevoegd bij de organieke wet
van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen,
zoals ingevoegd bij artikel 436 van de programmawet (I) van 24 decem-
ber 2002 en gewijzigd bij artikel 238 van de programmawet van
27 december 2004 en de wetten van 27 december 2006, 9 september 2008
en 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° onder de titel « Aard van de toegewezen ontvangsten », wordt het
eerste lid als volgt vervangen :

« Een door de Koning bepaald deel van de opbrengst van de federale
bijdrage bedoeld in artikel 21bis, § 1, vierde lid, 4°, van de wet van
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt,
vastgesteld door de Koning in uitvoering van artikel 21ter van dezelfde
wet, met een maximum vanaf 1 januari 2010 van 3,6 miljoen euro op
jaarbasis. »;

2° onder de titel « Aard van de toegewezen ontvangsten », wordt de
rubriek aangevuld met een lid, luidende :

« Een bijkomende eenmalige overdracht in 2010 van 700.000 euro van
de opbrengst van de federale bijdrage bedoeld in artikel 21bis, § 1,
vierde lid, 4°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie
van de elektriciteitsmarkt, vastgesteld door de Koning in uitvoering
van artikel 21ter van dezelfde wet. »

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 21 december 1998
betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksge-
zondheid

Art. 79. Dit hoofdstuk heeft tot doel de gedeeltelijke omzetting in
Belgisch recht van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parle-
ment en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het
milieu door middel van het strafrecht.

Art. 80. In artikel 2, eerste lid, van de wet van 21 december 1998
betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie-
en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de
volksgezondheid wordt een 3°bis ingevoegd, luidende :

« 3°bis illegaal op de markt brengen : het binnenbrengen, de invoer of
het bezit met het oog op de verkoop of het ter beschikking stellen aan
derden, het te koop aanbieden, de verkoop, het huuraanbod, de
verhuring, of de afstand onder bezwarende titel of gratis van een
product, met overtreding van de in deze wet en haar uitvoeringsbe-
sluiten, alsook van de in de verordeningen van de Europese Unie,
opgenomen in bijlage I, vastgelegde technische voorschriften en/of
bepalingen; ».

Art. 81. In artikel 4 van dezelfde wet worden de woorden « over-
eenkomstig de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbeslui-
ten, alsook van de verordeningen van de Europese Unie, opgenomen in
bijlage I » ingevoegd tussen de woorden « op de markt worden
gebracht » en de woorden « , moeten zodanig ontworpen zijn ».

Art. 82. In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van
28 maart 2003, 27 december 2004, 20 juli 2005, 1 maart 2007, 11 mei 2007
en 10 september 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° een paragraaf 2quater wordt ingevoegd, luidende :

« § 2quater. De in paragrafen 1 en 2 bepaalde sancties worden op een
gevangenisstraf van tien dagen tot tien jaar en een geldboete van
1.000 euro tot 7.000.000 euro of op slechts een van deze straffen gebracht
wanneer :

1° een product waarop de akten van de Europese Unie vermeld in de
bijlagen VI en VII betrekking hebben, illegaal op de markt wordt
gebracht en, opzettelijk in hoofde van degene die het illegaal op de

services publics fédéraux.

Il faut entendre par traitement dû, le traitement de sauvegarde que le
Roi fixe, mais également le pécule de vacances, la prime de restructu-
ration et l’allocation de fin d’année, majorés des charges patronales
fixées en application de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes
généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Chaque fois que le traitement du militaire transféré n’est pas dû
complètement, le traitement de sauvegarde est diminué dans la même
proportion.

TITRE 8. — Environnement et développement durable

CHAPITRE 1er. — Modifications de la rubrique 25-1 du tableau annexé à la
loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 78. A la rubrique 25-1 du tableau annexé à la loi organique du
27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle qu’insérée par
l’article 436 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifiée par
l’article 238 de la loi-programme du 27 décembre 2004 et par les lois du
27 décembre 2006, du 9 septembre 2008 et du 22 décembre 2008, les
modifications suivantes sont apportées :

1° au titre de la « Nature des recettes affectées », le premier alinéa est
remplacé par ce qui suit :

« Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale
visée à l’article 21bis, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 29 avril 1999 relative
à l’organisation du marché de l’électricité, fixée par le Roi en
application de l’article 21ter de la même loi, avec un maximum de
3,6 millions d’euros sur une base annuelle à partir du 1er janvier 2010. »;

2° au titre de la « Nature des recettes affectées », la rubrique est
complétée par un alinéa rédigé comme suit :

« Un transfert supplémentaire unique en 2010 de 700.000 euros du
produit de la cotisation fédérale visée à l’article 21bis, § 1er, alinéa 4, 4°,
de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de
l’électricité, fixée par le Roi en application de l’article 21ter de la même
loi. »

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 21 décembre 1998 relative aux
normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et
de consommation durables et la protection de l’environnement et de la santé

Art. 79. Le présent chapitre vise à transposer, partiellement, la
Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le
droit pénal.

Art. 80. Dans l’article 2, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998
relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes
de production et de consommation durables et la protection de
l’environnement et de la santé, il est inséré un point 3°bis rédigé comme
suit :

« 3°bis mise sur le marché illégale : l’introduction, l’importation ou la
détention en vue de la vente ou de la mise à disposition de tiers, l’offre
en vente, la vente, l’offre en location, la location, ou la cession à titre
onéreux ou gratuit d’un produit faite en contravention avec les
conditions et/ou prescriptions techniques fixées par la présente loi et
par ses arrêtés d’exécution, ainsi que par les règlements de l’Union
européenne figurant à l’annexe Ire; ».

Art. 81. Dans l’article 4 de la même loi, les mots « conformément aux
dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, ainsi que
des règlements de l’Union européenne figurant à l’annexe Ire » sont
insérés entre les mots « mis sur le marché » et les mots « doivent être
conçus ».

Art. 82. A l’article 17 de la même loi, modifié par les lois du
28 mars 2003, du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005, du 1er mars 2007,
du 11 mai 2007 et du 10 septembre 2009, les modifications suivantes
sont apportées :

1° il est inséré un paragraphe 2quater rédigé comme suit :

« § 2quater. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont portées
à un emprisonnement de dix jours à dix ans et à une amende de
1.000 euros à 7.000.000 euros ou de l’une de ces peines seulement
lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis
illégalement sur le marché et qu’il provoque, intentionnellement dans
le chef de celui qui l’a mis illégalement sur le marché, un rejet, une
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markt gebracht heeft, zorgt voor een lozing, een uitstoot of anderszins
brengen van een hoeveelheid materie in de lucht, het water of de grond,
waardoor bij gebruik ervan de dood van of ernstig letsel aan personen
wordt of kan worden veroorzaakt;

2° een product waarop de akten vermeld in bijlage VII betrekking
hebben, illegaal op de markt wordt gebracht en, opzettelijk in hoofde
van degene die het illegaal op de markt gebracht heeft, zorgt voor een
lozing, een uitstoot of anderszins brengen van een hoeveelheid materie
in de lucht, het water of de grond, waardoor aanzienlijke schade aan de
kwaliteit van lucht, water of grond of aan dieren of planten wordt of
kan worden veroorzaakt wanneer het op de markt gebracht wordt. »;

2° een paragraaf 2quinquies wordt ingevoegd, luidende :

« § 2quinquies. De in paragrafen 1 en 2 bepaalde sancties worden op
een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een geldboete van
250 euro tot 5.000.000 euro of op slechts een van deze straffen gebracht
wanneer :

1° een product waarop de akten vermeld in de bijlagen VI en VII
betrekking hebben, illegaal op de markt wordt gebracht en, uit grove
nalatigheid in hoofde van degene die het illegaal op de markt gebracht
heeft, zorgt voor een lozing, een uitstoot of anderszins brengen van een
hoeveelheid materie in de lucht, het water of de grond, waardoor bij
gebruik ervan de dood van of ernstig letsel aan personen wordt of kan
worden veroorzaakt;

2° een product waarop de akten van de Europese Unie vermeld in
bijlage VII betrekking hebben, illegaal op de markt wordt gebracht en,
uit grove nalatigheid in hoofde van degene die het illegaal op de markt
gebracht heeft, zorgt voor een lozing, een uitstoot of anderszins
brengen van een hoeveelheid materie in de lucht, het water of de grond,
waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, water of
grond of aan dieren of planten wordt of kan worden veroorzaakt
wanneer het op de markt gebracht wordt. »;

3° paragraaf 4, eerste lid, wordt aangevuld met de bepalingen onder
6° en 7°, luidende :

« 6° het herstel van de toegebrachte schade aan het milieu of het
voorkomen van het risico op schade die kan worden toegebracht aan
het milieu;

7° de uitvoering van alle andere maatregelen om de menselijke
gezondheid of het milieu te beschermen tegen de schade die wordt of
kan worden toegebracht. »

Art. 83. In dezelfde wet wordt een bijlage VI en een bijlage VII
ingevoegd waarvan de tekst is opgenomen in de bijlage van deze wet.

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 30 juli 2010 tot wijziging van
de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid
inzake duurzame ontwikkeling

Art. 84. In artikel 24 van de wet van 30 juli 2010 tot wijziging van de
wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid
inzake duurzame ontwikkeling worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1° het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« De Koning stelt het volgende Plan uiterlijk vast op 31 decem-
ber 2011 op basis van het ontwerp van federaal plan inzake duurzame
ontwikkeling 2009-2012 voorbereid door de Commissie. Het federaal
Plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008, vastgesteld bij konink-
lijk besluit van 28 oktober 2004, blijft geldig tot de vaststelling van het
volgend plan. »

2° in het tweede lid wordt het woord « twaalf » vervangen door het
woord « vierentwintig ».

TITEL 9. — Mobiliteit

HOOFDSTUK 1. — Milieu en Mobiliteit — Wijzigingen van de wet van
18 februari 1969 en van de wet van 21 juni 1985 met het oog op de
gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees
Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming
van het milieu door middel van het strafrecht

Afdeling 1. — Algemene bepaling

Art. 85. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van
19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht.

émission ou l’introduction d’une quantité de substances dans l’atmos-
phère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer la mort
ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l’annexe VII est mis
illégalement sur le marché et qu’il provoque, intentionnellement dans
le chef de celui qui l’a mis illégalement sur le marché, un rejet, une
émission ou l’introduction d’une quantité de substances dans l’atmos-
phère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer une
dégradation substantielle de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol ou de
la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché. »;

2° il est inséré un paragraphe 2quinquies rédigé comme suit :

« § 2quinquies. Les peines prévues aux paragraphes 1er et 2 sont
portées à un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de
250 euros à 5.000.000 euros ou de l’une de ces peines seulement
lorsque :

1° un produit visé par les actes figurant aux annexes VI et VII est mis
illégalement sur le marché et qu’il provoque, suite à une négligence
grave dans le chef de celui qui l’a mis illégalement sur le marché, un
rejet, une émission ou l’introduction d’une quantité de substances dans
l’atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer
la mort ou de graves lésions à des personnes lors de son utilisation;

2° un produit visé par les actes figurant à l’annexe VII est mis
illégalement sur le marché et qu’il provoque, suite à une négligence
grave dans le chef de celui qui l’a mis illégalement sur le marché, un
rejet, une émission ou l’introduction d’une quantité de substances dans
l’atmosphère, les eaux ou le sol qui cause ou est susceptible de causer
une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol ou
de la faune et de la flore lors de sa mise sur le marché. »;

3° le paragraphe 4, premier alinéa, est complété par les 6° et 7°
rédigés comme suit :

« 6° la remise en état des dommages causés à l’environnement ou la
prévention d’un risque de dommages susceptibles d’être causés à
l’environnement;

7° l’exécution de toutes autres mesures de nature à protéger la santé
humaine ou l’environnement des dommages causés ou susceptibles
d’être causés. »

Art. 83. Dans la même loi, il est inséré une annexe VI et une
annexe VII dont le texte figure à l’annexe de la présente loi.

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du
5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable

Art. 84. A l’article 24 de la loi du 30 juillet 2010 modifiant la loi du
5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de
développement durable les modifications suivantes sont apportées :

« 1° Le premier alinéa est remplacé par ce que suit :

« Le Roi fixe le prochain Plan au plus tard le 31 décembre 2011 sur la
base du projet de plan fédéral développement durable 2009-2012
préparé par la Commission. Le Plan fédéral de développement durable
2004-2008, fixé par l’arrêté royal du 28 octobre 2004, reste valide jusqu’à
la fixation du prochain plan. »

2° Dans le deuxième alinéa, le mot « douze » est remplacé par le mot
« vingt-quatre ».

TITRE 9. — Mobilité

CHAPITRE 1er. — Environnement et Mobilité — Modifications de la loi du
18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer partiellement
la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit
pénal

Section 1re. — Disposition générale

Art. 85. Le présent chapitre transpose partiellement la Direc-
tive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novem-
bre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
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Afdeling 2. — Wijziging van de wet van 18 februari 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg

Art. 86. In artikel 2, § 1, van de wet van 18 februari 1969 betreffende
de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg
worden tussen het eerste en het tweede lid drie leden ingevoegd,
luidende :

« Hij die een productnorm, genomen in toepassing van artikel 1 van
deze wet en aangenomen in uitvoering van de communautaire
wetgeving vermeld in bijlage bij de Richtlijn 2008/99/EG van het
Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, overtreedt,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van tien dagen tot tien jaar en
een geldboete van duizend euro tot zeven miljoen euro, of met een van
die straffen alleen, indien die wederrechtelijke handeling of nalatigheid
begaan wordt met het oogmerk het lozen, uitstoten of storten van een
hoeveelheid materie in de lucht, de grond of het water te veroorzaken,
waardoor de dood van of ernstige letsels aan personen, dan wel
aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan
dieren of planten wordt of kan worden veroorzaakt.

Hij die opzettelijk aanzet tot het plegen van de inbreuk bepaald in het
vorige lid wordt gestraft met dezelfde straffen.

Hij die een productnorm, genomen in toepassing van artikel 1 van
deze wet en aangenomen in uitvoering van de communautaire
wetgeving vermeld in bijlage bij de Richtlijn 2008/99/EG van het
Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de
bescherming van het milieu door middel van het strafrecht, overtreedt,
wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en
een geldboete van tweehonderd vijftig euro tot vijf miljoen euro, of met
een van die straffen alleen, indien die wederrechtelijke handeling of
nalatigheid begaan wordt met grove nalatigheid die het lozen, uitstoten
of storten van een hoeveelheid materie in de lucht, de grond of het
water veroorzaakt, waardoor de dood van of ernstige letsels aan
personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht,
grond of water of aan dieren of planten wordt of kan worden
veroorzaakt. »

Afdeling 3. — Wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten vol-
doen

Art. 87. In artikel 4, § 1, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
worden tussen het eerste en het tweede lid drie leden ingevoegd,
luidende :

« Hij die een productnorm betreffende voertuigen voor vervoer te
land, hun onderdelen en toebehoren daar inbegrepen deze inzake
veiligheid, door of uit kracht van deze wet en aangenomen in
uitvoering van de communautaire wetgeving vermeld in bijlage van de
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van
19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht, overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf
van tien dagen tot tien jaar en een geldboete van duizend euro tot zeven
miljoen euro, of met een van die straffen alleen, indien die wederrech-
telijke handeling of nalatigheid begaan wordt met het oogmerk het
lozen, uitstoten of storten van een hoeveelheid materie in de lucht, de
grond of het water te veroorzaken, waardoor de dood van of ernstige
letsels aan personen, dan wel aanzienlijke schade aan de kwaliteit van
lucht, grond of water of aan dieren of planten wordt of kan worden
veroorzaakt.

Hij die opzettelijk aanzet tot het plegen van de inbreuk bepaald in het
vorige lid wordt gestraft met dezelfde straffen.

Hij die een productnorm betreffende voertuigen voor vervoer te land,
hun onderdelen en toebehoren daar inbegrepen deze inzake veiligheid,
door of uit kracht van deze wet en aangenomen in uitvoering van de
communautaire wetgeving vermeld in bijlage van de Richt-
lijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van
19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht, overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf
van acht dagen tot een jaar en een geldboete van tweehonderd
vijftig euro tot vijf miljoen euro, of met een van die straffen alleen,
indien die wederrechtelijke handeling of nalatigheid begaan wordt met
grove nalatigheid die het lozen, uitstoten of storten van een hoeveel-
heid materie in de lucht, de grond of het water veroorzaakt, waardoor
de dood van of ernstige letsels aan personen, dan wel aanzienlijke
schade aan de kwaliteit van lucht, grond of water of aan dieren of
planten wordt of kan worden veroorzaakt. »

Section 2. — Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux
mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable

Art. 86. Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux
mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable,
trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de
l’article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation
communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la
protection de l’environnement par le droit pénal, sera puni d’un
emprisonnement de dix jours à dix ans et d’une amende de mille euros
à sept millions d’euros, ou d’une de ces peines seulement, si cette action
ou omission illicite aura été commise avec l’intention de provoquer le
rejet, l’émission ou l’introduction d’une quantité de substances dans
l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou susceptibles de causer la
mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation
substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol, ou de la qualité
de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore.

Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre
l’infraction prévue à l’alinéa précédent sera puni des mêmes peines.

Quiconque aura violé une norme de produit prise en application de
l’article 1er de la présente loi et adoptée en exécution de la législation
communautaire mentionnée en annexe de la Directive 2008/99/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la
protection de l’environnement par le droit pénal, sera puni d’un
emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de deux cent
cinquante euros à cinq millions d’euros, ou d’une de ces peines
seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise par
négligence grave provoquant le rejet, l’émission ou l’introduction d’une
quantité de substances dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou
susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou
une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol,
ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore. »

Section 3. — Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 87. Dans l’article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
trois alinéas, rédigés comme suit, sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :

« Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules
de transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris
ceux de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en
exécution d’un acte de législation mentionné en annexe de la Direc-
tive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novem-
bre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
sera puni d’un emprisonnement de dix jours à dix ans et d’une amende
de mille euros à sept millions d’euros, ou d’une de ces peines
seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise avec
l’intention de provoquer le rejet, l’émission ou l’introduction d’une
quantité de substances dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, causant ou
susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou
une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la qualité du sol,
ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la flore.

Quiconque aura incité de manière intentionnelle à commettre
l’infraction prévue à l’alinéa précédent sera puni des mêmes peines.

Quiconque aura violé une norme de produit relative aux véhicules de
transport par terre, à leurs éléments et aux accessoires y compris ceux
de sécurité, établie par ou en vertu de la présente loi et adoptée en
exécution d’un acte de législation mentionné en annexe de la Direc-
tive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novem-
bre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal
sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende
de deux cent cinquante euros à cinq millions d’euros, ou d’une de ces
peines seulement, si cette action ou omission illicite aura été commise
par négligence grave provoquant le rejet, l’émission ou l’introduction
d’une quantité de substances dans l’atmosphère, le sol ou les eaux,
causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des
personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l’air, de la
qualité du sol, ou de la qualité de l’eau, ou bien de la faune ou de la
flore. »
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HOOFDSTUK 2. — Binnenvaart — Wijzigingen van de wet van 8 juli 1976
betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en
betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de
binnenwateren

Art. 88. In artikel 2 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de
vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de
financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwate-
ren, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 1993, worden de
woorden « de Dienst voor Regeling der Binnenvaart » vervangen door
de woorden « de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer ».

Art. 89. Artikel 3 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 20 juli 1998, wordt vervangen als volgt :

« Art. 3. De afgifte van de vergunning is onderworpen aan de
betaling van een jaarlijks recht waarvan het bedrag wordt vastgesteld
aan de hand van de tonnenmaat van het vaartuig en het motorvermo-
gen in kilowatt, zoals die blijken uit de meetbrief.

Het recht wordt berekend op basis van een bedrag van 0,11 euro per
ton en 0,29 euro per kilowatt. De Koning kan deze bedragen aanpassen
in functie van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen.

De Koning bepaalt de nadere regels voor het heffen van het recht. »

Art. 90. In artikel 4 van dezelfde wet wordt de zin « Hiertoe wordt
het bedrag ervan door de Dienst voor Regeling der Binnenvaart aan het
Instituut overgedragen » vervangen als volgt :

« Hiertoe wordt het bedrag van deze rechten op een rekening van dit
Instituut gestort. »

Art. 91. Artikel 5 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art 5. § 1. De inbreuken op deze wet en haar uitvoeringsbesluiten
worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zeven dagen
en een geldboete van ten hoogste vijfentwintig euro, of met slechts één
van beide straffen, onverminderd de eventuele schadevergoeding.

De bepalingen van het eerste Boek van het Strafwetboek, met
inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel 85, zijn op deze inbreuken
van toepassing.

§ 2. Onverminderd artikel 56 van het Strafwetboek mag de straf, in
geval van herhaling binnen twee jaar na de veroordeling, echter niet
lager zijn dan het dubbel van de straf die vroeger voor dezelfde inbreuk
uitgesproken werd. »

Art. 92. Artikel 6 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 6. § 1. Bij het vaststellen van een van de in artikel 5, § 1,
bedoelde inbreuken kan, indien het feit geen schade aan derden heeft
veroorzaakt, en indien er instemming is van de overtreder, een som
geïnd worden, hetzij onmiddellijk, hetzij binnen een door de Koning
bepaalde termijn.

De Koning bepaalt het bedrag van deze som, dat niet hoger mag zijn
dan het maximum van de geldboete die op die inbreuk staat,
vermeerderd met de opdeciemen, alsook de nadere regels inzake
inning.

§ 2. Door betaling vervalt de strafvordering, tenzij het openbaar
ministerie binnen een maand, te rekenen vanaf de dag van de betaling,
de betrokkene in kennis stelt van zijn voornemen de strafvordering in
te stellen.

De kennisgeving geschiedt bij een aangetekende zending; zij wordt
geacht te zijn gedaan de eerste werkdag na de dag van afgifte.

§ 3. Indien de overtreder geen woonplaats of vaste verblijfplaats in
België heeft en de voorgestelde som niet onmiddellijk betaalt, moet hij
aan de in artikel 7 van deze wet bedoelde ambtenaren een som in
consignatie geven bestemd om de eventuele geldboete te dekken.

De Koning bepaalt het bedrag van de som die in consignatie moet
worden gegeven en de nadere regels inzake inning.

Het door de overtreder bestuurde vaartuig wordt op zijn kosten en
risico ingehouden tot deze som betaald is en het bewijs geleverd wordt
dat de eventuele bewaringskosten van het vaartuig betaald zijn.

Wanneer na een periode van zesennegentig uren vanaf de vaststel-
ling van de inbreuk, deze som niet is betaald, kan het openbaar
ministerie de inbeslagname van het vaartuig bevelen.

Een bericht van inbeslagneming wordt binnen de twee werkdagen
aan de eigenaars van het vaartuig gezonden.

Het risico en de kosten voor het vaartuig blijven tijdens de duur van
het beslag ten laste van de overtreder.

Het beslag wordt opgeheven nadat het bewijs wordt geleverd dat de
som die in consignatie moet worden gegeven en de eventuele
bewaringskosten van het vaartuig betaald werden.

CHAPITRE 2. — Navigation intérieure — Modifications de la loi du
8 juillet 1976 relative à la licence d’exploitation des bâtiments de navigation
intérieure et au financement de l’Institut pour le transport par batellerie

Art. 88. Dans l’article 2 de la loi du 8 juillet 1976 relative à la licence
d’exploitation des bâtiments de navigation intérieure et au financement
de l’Institut pour le transport par batellerie, modifié par l’arrêté royal
du 14 mai 1993, les mots « l’Office régulateur de la Navigation
intérieure » sont remplacés par les mots « le Service public fédéral
Mobilité et Transports ».

Art. 89. L’article 3 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du
20 juillet 1998, est remplacé comme suit :

« Art. 3. La délivrance de la licence est soumise au paiement d’une
redevance annuelle dont le montant est fixé en tenant compte du
tonnage du bâtiment et de la puissance du moteur en kilowatt, tels
qu’ils résultent du certificat de jaugeage.

La redevance est calculée sur base d’un montant de 0,11 euro par
tonne et 0,29 euro par kilowatt. Le Roi peut adapter ces montants en
fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

Le Roi fixe les modalités de la perception de la redevance. »

Art. 90. Dans l’article 4 de la même loi, la phrase « A cette fin, l’Office
régulateur de la Navigation intérieure en transfère le montant à
l’Institut » est remplacée comme suit :

« A cette fin le montant de ces redevances est versé sur un compte de
cet Institut. »

Art. 91. L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 5. § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés
d’exécution sont punies d’un emprisonnement de maximum sept jours
et d’une amende de maximum vingt-cinq euros, ou d’une de ces peines
seulement, sans préjudice des dommages-intérêts s’il échet.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII
et l’article 85, sont applicables à ces infractions.

§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation,
la peine ne pourra, sans préjudice de l’article 56 du Code pénal, être
inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de
la même infraction. »

Art. 92. L’article 6 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 6. § 1er. Lors de la constatation d’une des infractions visées à
l’article 5, § 1er, si le fait n’a pas causé de dommage à autrui et
moyennant l’accord de l’auteur de l’infraction, une somme peut être
perçue immédiatement, soit dans un délai déterminé par le Roi.

Le Roi détermine la somme dont le montant ne peut être supérieur au
maximum de l’amende prévue pour cette infraction, majoré des
décimes additionnels et les modalités en matière de perception.

§ 2. Le paiement éteint l’action publique, sauf si le ministère public
notifie à l’intéressé, dans le mois à compter du jour du paiement, qu’il
entend exercer cette action.

La notification a lieu par envoi recommandé; elle est réputée faite le
premier jour ouvrable suivant celui du dépôt.

§ 3. Si l’auteur de l’infraction n’a pas de domicile ou de résidence fixe
en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit
consigner entre les mains des agents visés à l’article 7 une somme
destinée à couvrir l’amende éventuelle.

Le Roi fixe le montant de la somme à consigner et les modalités de sa
perception.

Le bâtiment conduit par l’auteur de l’infraction est retenu aux frais et
risques de celui-ci, jusqu’à remise de cette somme et justification du
paiement des frais éventuels de conservation du bâtiment.

Si la somme due n’est pas payée dans les nonante-six heures suivant
la constatation de l’infraction, la saisie du bâtiment peut être ordonnée
par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du bâtiment dans les
deux jours ouvrables.

Le bâtiment reste aux frais et risques de l’auteur de l’infraction
pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme à
consigner et des frais éventuels de conservation du bâtiment.
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§ 4. Indien de strafvordering tot veroordeling van de betrokkene
leidt, zijn de volgende bepalingen van toepassing :

1° de geïnde of in consignatie gegeven som wordt toegerekend op de
aan de Staat verschuldigde gerechtskosten, boeten en wettelijke
bijdragen; het eventuele overschot wordt terugbetaald;

2° indien het vaartuig in beslag genomen is, wordt bij vonnis bevolen
dat de administratie bevoegd voor het beheer van de Domeinen het
voertuig moet verkopen bij niet-betaling van de geldboete en de
gerechtskosten evenals de wettelijk voorziene bijdragen binnen een
termijn van veertig dagen vanaf de uitspraak van het vonnis; deze
beslissing is uitvoerbaar niettegenstaande elk rechtsmiddel.

De opbrengst van de verkoop van het vaartuig behoort van
rechtswege toe aan de Staat voor het gedeelte van de uitgesproken
geldboeten, gerechtskosten, kosten van sleep en bewaring van het
vaartuig en wettelijk voorziene bijdragen. Het overschot wordt terug-
betaald aan de eigenaar van het verkochte vaartuig.

§ 5. In geval van vrijspraak wordt de geïnde of in consignatie
gegeven som of het in beslag genomen vaartuig teruggegeven; de
eventuele bewaringskosten met inbegrip van sleepkosten van het
vaartuig vallen ten laste van de Staat.

§ 6. In geval van voorwaardelijke veroordeling dan wel opschorting
van de uitspraak wordt de geïnde of in consignatie gegeven som
teruggegeven onder aftrek van de gerechtskosten; het in beslag
genomen vaartuig wordt teruggegeven nadat het bewijs geleverd is dat
de eventuele aan de Staat verschuldigde bewaringskosten met inbegrip
van sleepkosten en gerechtskosten van het vaartuig betaald zijn.

§ 7. De in consignatie gegeven som of het in beslag genomen vaartuig
worden teruggegeven wanneer het openbaar ministerie beslist geen
vervolging in te stellen of wanneer de strafvordering vervallen of
verjaard is. »

Art. 93. Artikel 7 van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 7. § 1. Onverminderd de bepalingen van het tweede lid, stelt de
Koning de categorieën van ambtenaren vast die belast zijn met de
opsporing en de vaststelling van de inbreuken op deze wet en op haar
uitvoeringsbesluiten.

De ambtenaren, die tot een in het eerste lid bedoelde categorie
behoren, zijn belast met de uitvoering van artikel 6 voor zover zij
daartoe individueel zijn gemachtigd door de procureur-generaal bij het
Hof van Beroep van het rechtsgebied waar deze ambtenaren hun
standplaats hebben.

De Koning kan de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie
verlenen aan daartoe individueel aangewezen ambtenaren die tot één
van de categorieën uit het eerste lid behoren.

De ambtenaren die tot een in het eerste lid bedoelde categorie
behoren, stellen de inbreuken vast bij processen-verbaal, die bewijs-
kracht hebben tot bewijs van het tegendeel. Een afschrift ervan wordt
binnen vijftien dagen na de vaststelling van de inbreuk gezonden aan
de overtreder.

§ 2. De bevoegde ambtenaren hebben toegang tot de lokalen,
terreinen, vaartuigen en hebben het recht de beroepsboeken en
-documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn
aan deze wet.

Tot de bewoonde lokalen hebben zij evenwel enkel toegang wanneer
zij met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie zijn
bekleed en wanneer de rechter in de politierechtbank daartoe vooraf
toestemming heeft verleend; de bezoeken in de bewoonde lokalen
moeten tussen vijf en eenentwintig uur en door minstens twee
ambtenaren gezamenlijk geschieden.

Zij mogen deze beroepsboeken en -documenten nazien en ter plaatse
afschrift nemen of een uittreksel vragen en allerlei nodige uitleg
hierover eisen. »

HOOFDSTUK 3. — Wijzigingen van de wet van 5 mei 1936
op de binnenbevrachting

Art. 94. In artikel 15 van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbe-
vrachting, gewijzigd bij de wet van 21 oktober 1997 en de wet van
6 mei 2009, worden de woorden « de overligdagen » vervangen door de
woorden « het overliggeld ».

Art. 95. In artikel 16 van dezelfde wet wordt het tweede lid
vervangen als volgt :

« De Koning bepaalt de compensaties van toepassing in geval
geladen of gelost wordt buiten de normale werkuren, evenals de delen
van een dag waarvoor dit geldt. »

§ 4. Si l’exercice de l’action publique entraîne la condamnation de
l’intéressé, les dispositions suivantes sont d’application :

1° la somme perçue ou consignée est imputée sur les frais de justice,
l’amende prononcée et les contributions dues à l’Etat; l’excédent
éventuel est restitué;

2° lorsque le bâtiment est saisi, le jugement ordonne que l’adminis-
tration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du
bâtiment, à défaut du paiement de l’amende, les frais de justice et les
contributions légales dans un délai de quarante jours du prononcé du
jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Le produit de la vente appartient de plein droit à l’Etat pour la partie
des amendes prononcées, des frais de justice, les contributions légales
ainsi que sur des frais éventuels de conservation et de remorquage du
bâtiment; l’excédent éventuel est restitué au propriétaire du bâtiment
vendu.

§ 5. En cas d’acquittement de l’intéressé, la somme perçue ou
consignée ou le bâtiment saisi est restitué; les frais éventuels de
conservation et du remorquage du bâtiment sont à charge de l’Etat.

§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l’intéressé ou
suspension du prononcé, la somme perçue ou consignée est restituée
après déduction des frais de justice; le bâtiment saisi est restitué après
justification du paiement des frais éventuels de conservation du
bâtiment y compris les coûts de remorquage et les frais de justice dus
à l’Etat.

§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou
lorsque l’action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée
ou le bâtiment saisi est restitué. »

Art. 93. L’article 7 de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 7. § 1er. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, le
Roi désigne les catégories d’agents qui sont chargés de rechercher et de
constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d’exécution.

Les agents appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa 1er sont
chargés de l’application de l’article 6 pour autant qu’ils aient été
individuellement désignés à cette fin par le procureur général auprès de
la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle ces agents ont leur résidence
administrative.

Le Roi peut conférer la qualité d’officier de police judiciaire à des
agents, individuellement désignés à cet effet, qui appartiennent à l’une
des catégories visées à l’alinéa 1er.

Les agents appartenant à l’une des catégories visées à l’ali-
néa 1er constatent les infractions dans des procès-verbaux faisant foi
jusqu’à preuve du contraire. Une copie en est envoyée au contrevenant
dans les quinze jours de la constatation de l’infraction.

§ 2. Les agents qualifiés ont accès aux locaux, terrains, bâtiments et
ont le droit de vérifier les livres et documents professionnels des
entreprises, soumis à la présente loi.

Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les locaux habités, que s’ils
sont revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire et qu’avec
l’autorisation préalable du juge au tribunal de police; les visites dans les
locaux habités doivent être effectuées entre cinq heures du matin et neuf
heures du soir, conjointement par au moins deux agents.

Ils peuvent vérifier les livres et documents professionnels, en prendre
sur place des copies ou extraits et exiger toutes explications utiles à leur
sujet. »

CHAPITRE 3. — Modifications de la loi du 5 mai 1936
sur l’affrètement fluvial

Art. 94. Dans le texte néerlandais de l’article 15 de la loi du
5 mai 1936 sur l’affrètement fluvial, modifié par la loi du 21 octobre 1997
et la loi du 6 mai 2009, les mots « de overligdagen » sont remplacés par
les mots « het overliggeld ».

Art. 95. Dans l’article 16 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par
ce qui suit :

« Le Roi détermine les compensations applicables en cas de
chargement ou déchargement en dehors des heures normales de travail,
de même que les parties d’une journée auxquelles cela s’applique. .
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Art. 96. Artikel 17 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« De ligtijd wordt uitgedrukt in volle dagen of in delen van een dag. »
.

Art. 97. Artikel 19 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Indien de ligtijd wordt uitgedrukt in delen van een dag wordt het
hiervoor vermelde begrip dag vervangen door deel van een dag. »

Art. 98. Artikel 23 van de dezelfde wet wordt vervangen als volgt :

« Art. 23. De overligtijd loopt door en wordt berekend, afhankelijk
van de wijze waarop de ligtijd werd bepaald, met volle dagen dan wel
met delen van een dag tot op het einde van de lading of de lossing, met
inbegrip van zon- en feestdagen. »

Art. 99. Artikel 26 van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid,
luidende :

« Indien de ligtijd wordt uitgedrukt in delen van een dag worden de
hiervoor vermelde termijnen, met inbegrip van de termijn van vijftien
dagen, in verhouding toegepast en wordt het hiervoor vermelde begrip
dag vervangen door deel van een dag. »

Art. 100. Dit hoofdstuk treedt in werking op de dag waarop deze
wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

HOOFDSTUK 4. — Wegvervoer — Uitvoering van de Verordening (EEG)
nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer

Art. 101. Ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer
bepaalt de Koning :

1° de prijs van de tachograafkaarten;

2° de categorieën van rijbewijs die vereist zijn om een bestuurders-
kaart te verkrijgen;

3° de termijn waarbinnen de houder van een tachograafkaart
waarvan de geldigheidsduur verstreken is of die niet meer wordt
gebruikt, die kaart aan de bevoegde instantie moet terugbezorgen.

HOOFDSTUK 5. — Luchthavenidentificatiebadges

Art. 102. In artikel 8 van de wet van 3 mei 2005 houdende wijziging
van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen, gewijzigd door de wet van 30 december 2009,
wordt het getal « 2010 » vervangen door het getal « 2011 ».

HOOFDSTUK 6. — Wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende
herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der
luchtvaart

Art. 103. In artikel 39, § 2, van de wet van 27 juni 1937 houdende
herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling
der luchtvaart, ingevoegd bij de wet van 30 december 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° het derde lid wordt vervangen als volgt :

« Zij hebben met het oog op de uitvoering van hun inspectietaken
toegang tot alle gebouwen en installaties op de luchthaven waartoe zij
aangewezen zijn. Daarbij kunnen zij tevens overgaan tot identiteitscon-
troles, in de gevallen en overeenkomstig de procedure bepaald in
artikel 34, § 1 en § 4, eerste en derde lid, van de wet van 5 augustus 1992
op het politieambt. »;

2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Zij maken de processen-verbaal die zij hebben opgemaakt onver-
wijld over aan de bevoegde procureur des Konings. Zij zenden een
kopie ervan over aan de hoofdinspecteur. »

HOOFDSTUK 7. — Spoorvervoer — Wijzigingen van de wet van
19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen en
van de programmawet van 22 december 2008

Art. 104. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van
Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en
tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de
verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van
Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorwe-
ginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik
van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering.

Art. 96. L’article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

« Le délai de starie est formulé en jours entiers ou en parties d’une
journée. ».

Art. 97. L’article 19 de la même loi est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

« Si le délai de starie est formulé en parties d’une journée la notion
jour est remplacé par partie d’une journée. »

Art. 98. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

« Art. 23. Les surestaries courent sans interruption et se calculent, en
fonction des modalités de fixation du délai de starie, par jours entiers
mais aussi par parties d’une journée jusqu’à la fin du chargement ou du
déchargement, y compris les dimanches et jours fériés. »

Art. 99. L’article 26 de la même loi est complété par un alinéa rédigé
comme suit :

« Si le délai de starie est formulé en parties de journée, les délais
mentionnés, le délai de quinze jours compris, sont appliqués en
proportion et la notion susmentionnée jour est remplacé par partie
d’une journée. »

Art. 100. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publica-
tion de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 4. — Transport par route — Exécution du Règlement (CEE)
n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le
domaine des transports par route

Art. 101. Dans le cadre de l’exécution du Règlement (CEE) n° 3821/85
du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine
des transports par route, le Roi détermine :

1° le prix des cartes tachygraphiques;

2° les catégories de permis de conduire nécessaires pour obtenir une
carte de conducteur;

3° le délai endéans lequel le titulaire d’une carte de tachygraphe dont
la durée de validité est expirée ou qui n’est plus utilisée doit la restituer
à l’organisme compétent.

CHAPITRE 5. — Badges d’identification d’aéroport

Art. 102. Dans l’article 8 de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de
sécurité, modifié par la loi du 30 décembre 2009, le chiffre « 2010 » est
remplacé par le chiffre « 2011 ».

CHAPITRE 6. — Modification de la loi du 27 juin 1937 portant révision de
la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation
aérienne

Art. 103. Dans l’article 39, § 2, de la loi du 27 juin 1937 portant
révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de
la navigation aérienne, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les
modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

« Ils ont, en vue de l’exécution de leurs tâches d’inspection, accès à
tous les bâtiments et installations situés à l’intérieur de l’aéroport dans
lequel ils sont désignés. Ils peuvent à cet effet effectuer des contrôles
d’identité, dans les cas et conformément à la procédure prévus à
l’article 34, § § 1er et 4, alinéas 1er et 3, de la loi du 5 août 1992 sur la
fonction de police. »;

2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Ils transmettront les procès-verbaux qu’ils auront dressés sur-le-
champ au procureur du Roi compétent. Ils en transmettent une copie à
l’Inspecteur en chef. »

CHAPITRE 7. — Transport — Modifications de la loi du 19 décembre 2006
relative à la sécurité d’exploitation ferroviaire et la loi-programme du
22 décembre 2008

Art. 104. Le présent chapitre transpose partiellement la Direc-
tive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant
la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entrepri-
ses ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la
répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de
l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
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Art. 105. Artikel 11 van de wet van 19 december 2006 betreffende de
exploitatieveiligheid van de spoorwegen, waarvan de bestaande tekst
paragraaf 1 zal vormen, wordt aangevuld met een paragraaf 2,
luidende :

« § 2. In afwijking van paragraaf 1 zal de leiding van de veiligheids-
instantie ten laatste 18 maanden vanaf de inwerkingtreding van de wet
van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I) geen enkele
band meer hebben met de NMBS-Holding en zal niet meer kunnen
genieten van de rechten en voordelen toegekend aan de statutaire
personeelsleden van de NMBS-Holding krachtens de leden 1 tot 4 van
paragraaf 1.

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de inhoud van het begrip ’leiding’ van de veiligheidsin-
stantie bedoeld in deze paragraaf. »

TITEL 10. — Sociale Zaken

ENIG HOOFDSTUK. — Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994 — Bijdrage doelstelling evenwicht sociale zekerheid

Art. 106. In artikel, 40, § 1, zesde lid, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoerd door artikel 42 van de
programmawet van 23 december 2009, worden de woorden « 450 mil-
joen euro » vervangen door de woorden « 1.093 miljoen euro ».

Art. 107. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2011.

TITEL 11. — Volksgezondheid

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994

Afdeling 1. — Geneesmiddelen

Onderafdeling 1. — Heffingen op de omzet

Art. 108. In artikel 191, eerste lid, 15°novies, van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen gecoördineerd op 14 juli 1994, ingevoegd bij de wet van 27 decem-
ber 2005 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2006, 21 decem-
ber 2007, 8 juni 2008, 19 december 2008, 22 december 2008 en
23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het derde lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Voor 2011 wordt het bedrag van die heffing vastgesteld op 6,73 pct.
van de omzet die in 2011 is verwezenlijkt. »;

2° in het vijfde lid, laatste zin, wordt het woord « en » vervangen
door de vermelding « , » en wordt de zin aangevuld als volgt :

« en voor 1 mei 2012 voor de omzet die in 2011 is verwezenlijkt. »;

3° in het zevende lid, eerste zin, wordt het woord « en » vervangen
door de vermelding « , » en worden de woorden « en de heffing op de
omzet 2011 » ingevoegd tussen de woorden « omzetcijfer 2010 » en de
woorden « worden via »;

4° het achtste lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Voor 2011 dienen het in het vorige lid bedoelde voorschot en saldo
respectievelijk gestort te worden voor 1 juni 2011 en 1 juni 2012 op
rekening van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
met vermelding respectievelijk « voorschot heffing omzet 2011 » en
« saldo heffing omzet 2011. »;

5° het tiende lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« Voor 2011 wordt het voornoemde voorschot bepaald op 6,73 pct.
van de omzet die in het jaar 2010 is verwezenlijkt. »;

6° het laatste lid wordt aangevuld met de volgende zin :

« De ontvangsten die voortvloeien uit de heffing omzet 2011 zullen in
de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging van het boekjaar 2011 worden opgenomen. »

Art. 109. In artikel 191, eerste lid, 15°duodecies, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 23 december 2009, wordt het vijfde lid
aangevuld met de volgende zin :

« Voor 2011 wordt het bedrag van die heffing vastgesteld op 1 pct.
van de omzet die in 2011 is verwezenlijkt en het ermee samenhangende
voorschot op 1 pct. van de omzet die in 2010 is verwezenlijkt. »

Art. 110. In artikel 191bis, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 10 juni 2006, gewijzigd bij de wet van 26 december 2006,
vervangen bij de wet van 25 april 2007 en gewijzigd bij de wet van
24 juli 2008, worden de woorden « 15°decies » vervangen door de
woorden « 15°duodecies »;

Art. 105. Dans la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité
d’exploitation ferroviaire, l’article 11, dont le texte actuel formera le
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Par dérogation au paragraphe 1er la direction de l’autorité de
sécurité n’aura plus aucun lien avec la SNCB Holding et ne pourra plus
bénéficier des droits et avantages reconnus aux agents statutaires de la
SNCB Holding en vertu des alinéas 1er à 4 du paragraphe 1er au plus
tard dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur de la loi du
29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I).

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le
contenu du concept ’direction’ de l’autorité de sécurité prévu au
présent paragraphe. »

TITRE 10. — Affaires sociales

CHAPITRE UNIQUE. — Modifications de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 —
Contribution à l’objectif d’équilibre de la sécurité sociale

Art. 106. Dans l’article 40, § 1er, alinéa 6, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le
14 juillet 1994, introduit par l’article 42 de la loi-programme du
23 décembre 2009, les mots « 450 millions d’euros » sont remplacés par
les mots « 1.093 millions d’euros ».

Art. 107. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.

TITRE 11. — Santé publique

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi relative à l’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. — Médicaments

Sous-section 1re. — Cotisations sur le chiffre d’affaires

Art. 108. Dans l’article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la loi relative à
l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le
14 juillet 1994, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les
lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décem-
bre 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications
suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

« Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre
d’affaires qui a été réalisé en 2011. »;

2° à l’alinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la
mention « , » et la phrase est complétée comme suit :

« et avant le 1er mai 2012 pour le chiffre d’affaires qui a été réalisé
en 2011. »;

3° à l’alinéa 7, première phrase, le mot « et » est remplacé par la
mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d’affaires 2011 »
sont insérés entre les mots « chiffre d’affaires 2010 » et les mots « sont
versées »;

4° l’alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

« Pour 2011, l’avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être
versés respectivement avant le 1er juin 2011 et le 1er juin 2012 sur le
compte de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité en indi-
quant respectivement la mention « avance cotisation chiffre
d’affaires 2011 » et « solde cotisation chiffre d’affaires 2011. »;

5° l’alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

« Pour 2011 l’avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d’affaires
qui a été réalisé dans l’année 2010. »;

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d’affaires 2011
seront inscrites dans les comptes de l’assurance obligatoire soins de
santé de l’exercice 2011. »

Art. 109. Dans l’article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi,
inséré par la loi du 23 décembre 2009, l’alinéa 5 est complété par la
phrase suivante :

« Pour 2011, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre
d’affaires qui a été réalisé en 2011 et l’avance concernée est fixée à 1 p.c.
du chiffre d’affaires réalisé en 2010. »

Art. 110. Dans l’article 191bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 26 décembre 2006, remplacé
par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 24 juillet 2008, les mots
« 15°decies » sont remplacés par les mots « 15°duodecies ».
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Art. 111. In artikel 191ter, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 10 juni 2006, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006 en
vervangen bij de wet van 24 juli 2008, worden de woorden « 15°decies »
vervangen door de woorden « 15°duodecies »;

Art. 112. In artikel 191quater, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd
bij de wet van 10 juni 2006, gewijzigd bij de wet van 27 december 2006
en vervangen bij de wet van 24 juli 2008, worden de woorden
« 15°decies » vervangen door de woorden « 15°duodecies ».

Onderafdeling 2. — Goedkoper voorschrijven

Art. 113. In artikel 73, § 2, van dezelfde wet, vervangen bij de wet
van 24 december 2002 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van
17 september 2005, de wetten van 27 december 2005, 13 december 2006,
8 juni 2008, 19 december 2008, 22 december 2008, 10 december 2009 en
23 december 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het vijfde lid wordt vervangen als volgt :

« Bij wijze van overgang, in afwachting van het besluit bedoeld in het
vierde lid, zijn de percentages per geneesheer die een van de volgende
specifieke beroepstitels gereserveerd voor beoefenaars van de genees-
kunde hebben, met inbegrip van de tandheelkunde, de volgende :

— algemeen geneeskundigen : 50 %

— geneesheer specialist in inwendige geneeskunde, houder van de
bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie : 42 %

— geneesheer specialist in inwendige geneeskunde, houder van de
bijzondere beroepstitel in de endocrino-diabetologie : 34 %

— geneesheer specialist in de acute geneeskunde : 53 %

— geneesheer specialist in medische oncologie : 39 %

— geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie : 46 %

— geneesheer specialist in de cardiologie : 43 %

— geneesheer specialist in de heelkunde : 45 %

— geneesheer specialist in de neurochirurgie : 43 %

— geneesheer specialist in de dermatovenerologie : 39 %

— geneesheer specialist in de gastro-enterologie : 65 %

— geneesheer specialist in de gynaecologieverloskunde : 42 %

— geneesheer specialist in de geriatrie : 41 %

— geneesheer specialist in de inwendige geneeskunde : 43 %

— geneesheer specialist in de neurologie : 36 %

— geneesheer specialist in de psychiatrie : 49 %

— geneesheer specialist in de neuropsychiatrie : 42 %

— geneesheer specialist in de oftalmologie : 16 %

— geneesheer specialist in de orthopedische heelkunde : 43 %

— geneesheer specialist in de otorhinolaryngologie : 24 %

— geneesheer specialist in de pediatrie : 34 %

— geneesheer specialist in de fysische geneeskunde en de revali-
datie : 44 %

— geneesheer specialist in de pneumologie : 29 %

— geneesheer specialist in de radiotherapie : 44 %

— geneesheer specialist in de reumatologie : 32 %

— geneesheer specialist in de stomatologie : 70 %

— geneesheer specialist in de urologie : 41 %

— tandartsen : 75 %

— andere geneesheren specialisten : 18 % »;

2° in het zesde lid worden de woorden « in het artikel 165, 8°, van de
wet » vervangen door de woorden « in artikel 165, achtste lid, »;

3° het zevende lid wordt aangevuld met de volgende zinnen :

« Vanaf 2011 loopt de observatieperiode van 1 januari tot 30 juni en
van 1 juli tot 31 december van elk jaar. Tijdens deze observatieperiode
komen de geneesheren in aanmerking die tijdens deze periode
minstens 200 verpakkingen, vergoedbaar in het kader van de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging hebben voorgeschreven,
afgeleverd in een voor het publiek opengestelde apotheek. Bij de
tandheelkundigen bedraagt deze minimumdrempel 30 verpakkingen. »

Art. 111. Dans l’article 191ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et remplacé
par la loi du 24 juillet 2008, les mots « 15°decies » sont remplacés par les
mots « 15°duodecies ».

Art. 112. Dans l’article 191quater, alinéa 1er, de la même loi, inséré
par la loi du 10 juin 2006, modifié par la loi du 27 décembre 2006 et
remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots « 15°decies » sont
remplacés par les mots « 15°duodecies ».

Sous-section 2. — Prescription bon marché

Art. 113. A l’article 73, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du
24 décembre 2002 et modifié par l’arrêté royal du 17 septembre 2005, les
lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008, 19 décem-
bre 2008, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les
modifications suivantes sont apportées :

1° l’alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

« A titre transitoire, dans l’attente de l’arrêté visé à l’alinéa 4, les
pourcentages par médecin titulaire d’un des titres professionnels
particuliers suivants réservés aux praticiens de l’art médical, en ce
compris l’art dentaire, sont les suivants :

— médecin généraliste : 50 %

— médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre
professionnel particulier en hématologie clinique : 42 %

— médecin spécialiste en médecine interne, porteur du titre
professionnel particulier en endocrino-diabétologie : 34 %

— médecin spécialiste en médecine aiguë : 53 %

— médecin spécialiste en oncologie médicale : 39 %

— médecin spécialiste en anesthésie-réanimation : 46 %

— médecin spécialiste en cardiologie : 43 %

— médecin spécialiste en chirurgie : 45 %

— médecin spécialiste en neurochirurgie : 43 %

— médecin spécialiste en dermatovénéréologie : 39 %

— médecin spécialiste en gastroentérologie : 65 %

— médecin spécialiste en gynécologieobstétrique : 42 %

— médecin spécialiste en gériatrie : 41 %

— médecin spécialiste en médecine interne : 43 %

— médecin spécialiste en neurologie : 36 %

— médecin spécialiste en psychiatrie : 49 %

— médecin spécialiste en neuropsychiatrie : 42 %

— médecin spécialiste en ophtalmologie : 16 %

— médecin spécialiste en chirurgie orthopédique : 43 %

— médecin spécialiste en otorhino-laryngologie : 24 %

— médecin spécialiste en pédiatrie : 34 %

— médecin spécialiste en médecine physique et en réadapta-
tion : 44 %

— médecin spécialiste en pneumologie : 29 %

— médecin spécialiste en radiothérapie : 44 %

— médecin spécialiste en rhumatologie : 32 %

— médecin spécialiste en stomatologie : 70 %

— médecin spécialiste en urologie : 41 %

— dentistes : 75 %

— autres médecins spécialistes : 18 % »;

2° dans l’alinéa 6, les mots « à l’article 165, 8°, de la loi » sont
remplacés par les mots « à l’article 165, alinéa 8, »;

3° l’alinéa 7 est complété par les phrases suivantes :

« A partir de 2011, la période d’observation court du 1er janvier au
30 juin et du 1er juillet au 31 décembre de chaque année. Pendant cette
période d’observation, sont pris en compte les médecins qui ont prescrit
pendant cette période au moins 200 conditionnements remboursables
dans le cadre de l’assurance obligatoire soins de santé, délivrés dans
une officine ouverte au public. Pour les dentistes, ce seuil minimum
s’élève à 30 conditionnements. ».
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Art. 114. Deze onderafdeling treedt in werking op 1 januari 2011.

Onderafdeling 3. — Referentieterugbetaling

Art. 115. In artikel 35ter van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007,
22 december 2008 en 23 december 2009, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° in paragraaf 1, vierde lid, wordt het woord « 30 » vervangen door
het woord « 31 »;

2° in paragraaf 1, vijfde lid, wordt het woord « 4 » vervangen door
het woord « 6 »;

3° in paragraaf 1, zesde lid, wordt het woord « 3,5 » vervangen door
het woord « 5,5 »;

4° in paragraaf 4, eerste lid, 1°, worden de woorden « binnen een
periode van 24 maanden na de vaststelling van de nieuwe vergoedings-
basis op grond van § 1 blijkt dat er op de lijst geen enkele vergoedbare
specialiteit meer voorkomt die aan de criteria voor de toepassing van
§ 1 voldoet en » ingevoegd tussen de woorden « wanneer » en de
woorden « paragraaf »;

5° in paragraaf 4, eerste lid, wordt de bepaling onder 1°/1 ingevoegd,
luidende :

« 1°/1 ofwel, wanneer na een periode van 24 maanden na de
vaststelling van de nieuwe vergoedingsbasis op grond van paragraaf 1
blijkt dat er op de lijst geen enkele vergoedbare specialiteit meer
voorkomt die aan de criteria voor de toepassing van paragraaf 1
voldoet en wanneer paragraaf 3, eerste lid, 1° of 2° werd toegepast,
worden de vergoedingsbasis en de verkoopprijs aan publiek behouden
op het niveau dat ze hadden tengevolge van de toepassing van
paragraaf 1. Wanneer een farmaceutische specialiteit later opnieuw
aanleiding kan geven tot de toepassing van paragraaf 1, worden deze
specialiteiten vrijgesteld van de vermindering. ».

Onderafdeling 4. — Vermindering van de vergoedingsbasis

Art. 116. Artikel 35ter van dezelfde wet, vervangen bij de wet van
27 december 2005 en gewijzigd bij de wetten van 25 april 2007,
22 december 2008 en 23 december 2009, wordt aangevuld met een
paragraaf 6, luidende :

« § 6. Op 1 april 2011 :

a) wordt de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor na
1 april 2009 op grond van de bepalingen onder paragraaf 1, een nieuwe
vergoedingsbasis werd vastgesteld, eventueel met toepassing van
artikel 35quater, van rechtswege bijkomend verminderd met 1,43 %;

b) wordt de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor op
1 mei 2009 op grond van de bepalingen onder paragraaf 1, een nieuwe
vergoedingsbasis werd vastgesteld, eventueel met toepassing van
artikel 35quater, van rechtswege bijkomend verminderd met 7,34 %;

c) wordt de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor na
1 april 2007 en vóór 1 april 2009 op grond van de bepalingen onder
paragraaf 1, een nieuwe vergoedingsbasis werd vastgesteld, eventueel
met toepassing van artikel 35quater, van rechtswege bijkomend vermin-
derd met 3,48 %;

d) wordt de vergoedingsbasis van de specialiteiten waarvoor vóór
1 april 2007 op grond van de bepalingen van paragraaf 1, een nieuwe
vergoedingsbasis werd vastgesteld, eventueel met toepassing van
artikel 35quater, van rechtswege bijkomend verminderd met 5,49 %
.

Deze paragraaf is niet van toepassing op de specialiteiten waarop de
bepalingen van artikel 35bis, § 4, vijfde lid, zijn toegepast.

De bepalingen van deze paragraaf en de bepalingen van paragraaf 1,
vijfde en zesde lid kunnen niet gelijktijdig op eenzelfde specialiteit
worden toegepast. »

Onderafdeling 5. — Prijsblokkering

Art. 117. Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, mogen
de prijzen van de in artikel 313, § 1, van de programmawet van
22 december 1989 bedoelde geneesmiddelen niet worden verhoogd.

Voor de prijsverhogingsaanvragen ingediend tussen 1 januari 2010 en
31 december 2011 nemen de in artikel 5, § 2, van het ministerieel besluit
van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare
geneesmiddelen, bedoelde termijnen een aanvang op 1 januari 2012.

Art. 114. La présente sous-section entre en vigueur le 1er jan-
vier 2011.

Sous-section 3. — Remboursement de référence

Art. 115. Dans l’article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du
27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décem-
bre 2008 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « 30 » est remplacé par le
mot « 31 »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, le mot « 4 » est remplacé par le
mot « 6 »;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, le mot « 3,5 » est remplacé par le
mot « 5,5 »;

4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, les mots « lorsque dans les 24
mois qui suivent la fixation de la nouvelle base de remboursement sur
la base du § 1er, il s’avère qu’il n’y a plus dans la liste aucune spécialité
remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l’appli-
cation du § 1er et » sont insérés entre les mots « soit, » et les mots
« lorsqu’il »;

5° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, est inséré le 1°/1 rédigé comme
suit :

« 1°/1 soit, lorsqu’après les 24 mois qui suivent la fixation de la
nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il
s’avère qu’il n’y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui
réponde aux critères pouvant donner lieu à l’application du paragraphe
1er et lorsqu’il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°,
la base de remboursement et le prix public sont maintenus au niveau
qui est le leur suite à l’application du paragraphe 1er. Si plus tard une
spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l’application
du paragraphe 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction. ».

Sous-section 4. — Diminution de la base de remboursement

Art. 116. L’article 35ter de la même loi, remplacé par la loi du
27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décem-
bre 2008 et 23 décembre 2009, est complété par le paragraphe 6, rédigé
comme suit :

« § 6. Le 1er avril 2011 :

a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une
nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2009 sur
la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par
l’application de l’article 35quater, est diminuée de plein droit de 1,43 %
complémentaires;

b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une
nouvelle base de remboursement a été fixée le 1er mai 2009 sur la base
des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par l’application de
l’article 35quater, est diminuée de plein droit de 7,34 % complémentai-
res;

c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une
nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2007 et
avant le 1er avril 2009 sur la base des dispositions du paragraphe 1er, le
cas échéant par l’application de l’article 35quater, est diminuée de plein
droit de 3,48 % complémentaires;

d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une
nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2007 sur
la base des dispositions du paragraphe 1er, le cas échéant par
l’application de l’article 35quater, est diminuée de plein droit de 5,49 %
complémentaires.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux spécialités auxquelles
les dispositions de l’article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.

Les dispositions de ce paragraphe et les dispositions du paragraphe
1er, alinéas 5 et 6 ne peuvent être appliquées simultanément à une
même spécialité. »

Sous-section 5. — Blocage des prix

Art. 117. Depuis le 1er janvier 2011 jusqu’au 31 décembre 2011 inclus,
les prix des médicaments visés à l’article 313, § 1er, de la loi-programme
du 22 décembre 1989, ne peuvent être augmentés.

Pour les demandes de hausse de prix introduites entre le 1er jan-
vier 2010 et le 31 décembre 2011, les délais prévus à l’article 5, § 2, de
l’arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médica-
ments remboursables, ne commencent à courir qu’à partir du 1er jan-
vier 2012.
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Op aanvraag van de houder van de vergunning tot commercialisatie
kan de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid
heeft, in uitzonderingsgevallen, en voor zover dit door bijzondere
redenen die te maken hebben met de rentabiliteit wordt gerechtvaar-
digd, een afwijking van de prijsblokkering toestaan. De minister deelt
zijn beslissing binnen de 90 dagen mee aan de aanvrager. Indien de bij
de aanvraag gevoegde inlichtingen niet toereikend zijn, laat hij de
aanvrager onverwijld tot in bijzonderheden weten welke aanvullende
inlichtingen vereist zijn en neemt hij zijn definitieve beslissing binnen
90 dagen na de ontvangst van deze aanvullende inlichtingen. In geval
van een uitzonderlijk groot aantal aanvragen kan de termijn één keer
worden verlengd met nog eens 60 dagen. De aanvrager wordt van een
dergelijke verlenging in kennis gesteld voordat de oorspronkelijke
termijn is verstreken.

Afdeling 2. — Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 118. In artikel 195, § 1, 2°, van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördi-
neerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
25 april 1997 en 18 oktober 2004 en bij de wetten van 27 december 1994,
22 februari 1998, 22 augustus 2002, 27 december 2005, 27 decem-
ber 2006, 26 maart 2007, 8 juni 2008, 22 december 2008 en 23 decem-
ber 2009, worden de eerste en de tweede zin van het derde lid
vervangen door de volgende bepalingen :

« Het bedrag van de administratiekosten van de vijf landsbonden
wordt vastgelegd op 766 483 000 EUR voor 2003, 802 661 000 EUR
voor 2004, 832 359 000 EUR voor 2005, 863 156 000 EUR voor 2006,
895 524 000 EUR voor 2007, 929 160 000 EUR voor 2008, 972 546 000 EUR
voor 2009, 1 012 057 000 EUR voor 2010 en 1 034 651 000 EUR voor 2011.
Voor de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen wordt dit bedrag vastgesteld op
13 195 000 EUR voor 2003, 13 818 000 EUR voor 2004, 14 329 000 EUR
voor 2005, 14 859 000 EUR voor 2006, 15 416 000 EUR voor 2007,
15 995 000 EUR voor 2008, 16 690 000 EUR voor 2009, 17 368 000 EUR
voor 2010 en 17 770 000 EUR voor 2011. »

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 27 april 2005 betreffende de
beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse
bepalingen inzake gezondheid

Art. 119. In artikel 69 van de wet van 27 april 2005 betreffende de
beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid, gewijzigd bij de wetten van
19 december 2008 en 23 december 2009, worden de volgende wijzigin-
gen aangebracht :

1° tussen het zevende en achtste lid worden zes leden ingevoegd,
luidende :

« Op 1 april 2011, met uitzondering van de specialiteiten die
opgenomen zijn in de vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4,
V.8.1, VII.9, VII.10 en XXII, worden de prijzen en vergoedingsbasissen
van de specialiteiten van de hoofdstukken I, II en IV van bijlage I van
de bijgevoegde lijst bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialitei-
ten, waarvan, op 1 januari 2011, elk werkzaam bestanddeel verschijnt in
een specialiteit die meer dan twaalf jaar en minder dan vijftien jaar
geleden voor het eerst vergoedbaar was, bijkomend verminderd met
2,35 pct.

Op 1 april 2011, met uitzondering van de specialiteiten die opgeno-
men zijn in de vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9,
VII.10 en XXII, worden de prijzen en vergoedingsbasissen van de
specialiteiten van de hoofdstukken I, II en IV van bijlage I van de
bijgevoegde lijst bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialitei-
ten, waarvan, op 1 januari 2011, elk werkzaam bestanddeel verschijnt in
een specialiteit die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst
vergoedbaar was, bijkomend verminderd met 2,41 pct.

Vervolgens worden telkens op 1 januari en op 1 juli, met uitzondering
van de specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoedingsgroepen
I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 en XXII, de prijzen en
vergoedingsbasissen van de specialiteiten van de hoofdstukken I, II en
IV van bijlage I van de bijgevoegde lijst bij het koninklijk besluit van
21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
farmaceutische specialiteiten, waarvan, in de loop van het vooraf-
gaande semester, elk werkzaam bestanddeel verschijnt in een speciali-
teit die meer dan twaalf jaar geleden voor het eerst vergoedbaar was,
verminderd met 17 pct.

Sur demande du détenteur de l’autorisation de commercialisation, le
ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut
accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels
et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité le
justifient. Le ministre communique sa décision dans les 90 jours au
demandeur. Si les informations communiquées à l’appui de la demande
sont insuffisantes, il notifie aussitôt au demandeur les renseignements
complémentaires détaillés qui sont exigés et il prend sa décision finale
dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces renseigne-
ments complémentaires. Si le nombre de demandes est exceptionnelle-
ment élevé, le délai peut être prorogé une seule fois de 60 jours. Le
demandeur est informé d’une telle prorogation avant l’expiration du
délai initial.

Section 2. — Frais d’administration des organismes assureurs

Art. 118. A l’article 195, § 1er, 2°, de la loi relative à l’assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994,
modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997 et 18 octobre 2004 et par
les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décem-
bre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008
et 23 décembre 2009, les première et deuxième phrases de l’alinéa 3 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

« Le montant des frais d’administration des cinq unions nationales
est fixé à 766 483 000 EUR pour 2003, 802 661 000 EUR pour 2004,
832 359 000 EUR pour 2005, 863 156 000 EUR pour 2006, 895 524 000 EUR
pour 2007, 929 160 000 EUR pour 2008, 972 546 000 EUR pour 2009,
1 012 057 000 EUR pour 2010 et 1 034 651 000 EUR pour 2011. Pour la
caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer
belges, ce montant est fixé à 13 195 000 EUR pour 2003, 13 818 000 EUR
pour 2004, 14 329 000 EUR pour 2005, 14 859 000 EUR pour 2006,
15 416 000 EUR pour 2007, 15 995 000 EUR pour 2008, 16 690 000 EUR
pour 2009, 17 368 000 EUR pour 2010 et 17 770 000 EUR pour 2011. »

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maitrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de
santé

Art. 119. A l’article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise
du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière
de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008 et 23 décembre 2009,
les modifications suivantes sont apportées :

1° entre les alinéas 7 et 8, sont insérés six alinéas, rédigés comme suit :

« Au 1er avril 2011, à l’exception des spécialités reprises dans les
groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des
chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire de la liste jointe à l’arrêté royal du
21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011,
chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été rembour-
sable pour la première fois il y a plus de douze ans et moins de quinze
ans, sont diminués de 2,35 p.c.

Au 1er avril 2011, à l’exception des spécialités reprises dans les
groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
et XXII, les prix et les bases de remboursement des spécialités des
chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire de la liste jointe à l’arrêté royal du
21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière
d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, au 1er janvier 2011,
chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été rembour-
sable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués
de 2,41 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l’exception des
spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2,
V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire

de la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précé-
dent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été
remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans sont
diminués de 17 p.c.

83527BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Vervolgens worden telkens op 1 januari en op 1 juli, met uitzondering
van de specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoedings-
groepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 en XXII, de prijzen
en vergoedingsbasissen van de specialiteiten van de hoofdstukken I, II
en IV van bijlage I van de bijgevoegde lijst bij het koninklijk besluit van
21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en
voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van
farmaceutische specialiteiten, waarvan, in de loop van het vooraf-
gaande semester, elk werkzaam bestanddeel verschijnt in een speciali-
teit die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst vergoedbaar was,
verminderd met 2,41 pct.

Op 1 april 2011 worden de prijzen en vergoedingsbasissen van de
specialiteiten van de hoofdstukken I, II en IV van bijlage I van de
bijgevoegde lijst bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot
vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialitei-
ten, waarvoor na 31 december 2010 overeenkomstig de bepalingen van
artikel 35ter of 35quater een nieuwe prijs en vergoedingsbasis vastge-
steld werd of wordt, met uitzondering van de specialiteiten die
opgenomen zijn in de vergoedingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4,
V.8.1, VII.9, VII.10 en XXII, verminderd volgens de bepalingen van de
leden 10 en 11 van dit artikel, voor zover de bepalingen van dit artikel
nog niet zijn toegepast op deze specialiteiten. Indien de prijzen en
vergoedingsbasissen van de specialiteiten reeds werden verminderd
met respectievelijk 15 pct., conform de bepalingen van het derde lid van
dit artikel, worden de prijzen en vergoedingsbasissen verminderd met
respectievelijk 4,71 pct. Indien de prijzen en vergoedingsbasissen van
de specialiteiten reeds werden verminderd met respectievelijk 17 pct.,
conform de bepalingen van het zesde lid van dit artikel, worden de
prijzen en vergoedingsbasissen verminderd met respectievelijk 2,41 pct.

Vervolgens worden telkens op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 okto-
ber van elk jaar, de prijzen en vergoedingsbasissen van de specialiteiten
van de hoofdstukken I, II en IV van bijlage I van de bijgevoegde lijst bij
het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de
procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, waarvoor na
1 april 2011 overeenkomstig de bepalingen van artikel 35ter of 35quater
een nieuwe prijs en vergoedingsbasis vastgesteld werd of wordt, met
uitzondering van de specialiteiten die opgenomen zijn in de vergoe-
dingsgroepen I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 en XXII,
verminderd volgens de bepalingen van de leden 10 en 11 van dit artikel,
voor zover de bepalingen van dit artikel nog niet zijn toegepast op deze
specialiteiten. »;

2° in het vroegere tiende lid, dat het zestiende lid wordt, worden de
woorden « , zesde of tiende » telkens ingevoegd tussen het woord
« derde » en het woord « lid »;

3° in het vroegere elfde lid, dat nu het zeventiende lid wordt, worden
de woorden « , zesde of tiende » ingevoegd tussen het woord « derde »
en het woord « lid »;

4° tussen het vroegere elfde lid en het vroegere twaalfde lid, die nu
respectievelijk het zeventiende lid en het twintigste lid worden, worden
twee leden ingevoegd, luidende :

« De Koning kan een uitzondering bepalen voor het toepassingsge-
bied van het negende en elfde lid en de laatste zin van het twaalfde lid
van dit artikel voor de farmaceutische specialiteiten waarvan de
aanvrager heeft beduid dat op het ogenblik van de toepassing van de
bepalingen van het negende of elfde lid of de laatste zin van het
twaalfde lid, de prijs en de vergoedingsbasis, op het niveau buiten
bedrijf, minstens 65 pct. lager is ten opzichte van de prijs en de
vergoedingsbasis, op het niveau buiten bedrijf, van de eerste farmaceu-
tische specialiteit die werd ingeschreven in de lijst van vergoedbare
farmaceutische specialiteiten en die hetzelfde of dezelfde werkzame
bestanddelen bevat, rekening houdend met de toedieningsvorm en de
dosering.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, à l’exception des
spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2,
V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10 et XXII, les prix et les bases de
remboursement des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire

de la liste jointe à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les
procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assu-
rance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des
spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précé-
dent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été
remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans sont
diminués de 2,41 p.c.

Au 1er avril 2011, les prix et bases de remboursement des spécialités
des chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire de la liste jointe à l’arrêté royal
du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en
matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquel-
les un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont été ou
sont fixés après le 31 décembre 2010, conformément aux dispositions de
l’article 35ter ou 35quater, à l’exception des spécialités reprises dans les
groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9, VII.10
et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 10 et
11 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article
n’aient pas encore été appliquées à ces spécialités. Si les prix et les bases
de remboursement des spécialités ont déjà été diminués respectivement
de 15 p.c., conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent
article, les prix et les bases de remboursement sont diminués respecti-
vement de 4,71 p.c. Si les prix et les bases de remboursement des
spécialités ont déjà été diminués respectivement de 17 p.c., conformé-
ment aux dispositions de l’alinéa 6 du présent article, les prix et les
bases de remboursement sont diminués respectivement de 2,41 p.c.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et
chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement
des spécialités des chapitres Ier, II, et IV de l’annexe Ire de la liste jointe
à l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et
conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de
santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour
lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement ont
été ou sont fixés après le 1er avril 2011, conformément aux dispositions
de l’article 35ter ou 35quater, à l’exception des spécialités reprises dans
les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, VII.9,
VII.10 et XXII, sont diminués conformément aux dispositions des
alinéas 10 et 11 du présent article, pour autant que les dispositions
dudit article n’ont pas encore été appliquées à ces spécialités. »;

2° dans l’ancien alinéa 10, qui devient l’alinéa 16, les mots « de
l’alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 » et les
mots « à l’alinéa 3 » sont remplacés par les mots « aux alinéas 3, 6 ou
10 »;

3° dans l’ancien alinéa 11, qui devient l’alinéa 17, les mots « de
l’alinéa 3 » sont remplacés par les mots « des alinéas 3, 6 ou 10 »;

4° il est inséré, entre l’alinéa 11 ancien et l’alinéa 12 ancien, qui
deviennent respectivement les alinéas 17 et 20, deux alinéas rédigés
comme suit :

« Le Roi peut exclure du champ d’application des alinéas 9 et 11 et de
la dernière phrase de l’alinéa 12 de cet article les spécialités pharma-
ceutiques pour lesquelles le demandeur a démontré qu’au moment de
l’application des dispositions de l’alinéa 9 ou 11 ou de la dernière
phrase de l’alinéa 12, le prix et la base de remboursement, au niveau
ex-usine, sont inférieurs d’au moins 65 pct. par rapport au prix et à la
base de remboursement, au niveau ex-usine, de la première spécialité
pharmaceutique inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables et qui contient le ou les mêmes principes actifs, compte
tenu de la forme d’administration et du dosage.
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Een uitzondering op de toepassing van het negende lid, het elfde lid
en de laatste zin van het twaalfde lid van dit artikel wordt eveneens
verleend aan de farmaceutische specialiteiten waarvan de totale
jaarlijkse omzet van het werkzaam bestanddeel of de combinatie van
werkzame bestanddelen, minder dan 1,5 miljoen euro bedraagt. Deze
totale jaarlijkse omzet wordt bepaald op basis van de aangiften
opgesteld volgens de bepalingen van artikel 191, 15°novies, van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. Voor de toepassingen op
1 januari en op 1 april zijn het de omzetten, aangegeven gedurende het
jaar voorafgaand aan deze toepassingen, die in rekening gebracht
worden. Voor de toepassingen op 1 juli en op 1 oktober zijn het de
omzetten, aangegeven gedurende het jaar van deze toepassingen, die in
rekening gebracht worden. »;

5° het artikel wordt aangevuld met een lid, luidende :

« Een uitzondering op de toepassing van het achtste en het negende
lid wordt eveneens verleend aan de farmaceutische specialiteiten
waarop de bepalingen van het twaalfde lid zijn toegepast. »

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 31 maart 2010
betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 120. Artikel 6 van de wet van 31 maart 2010 betreffende de
vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wordt aange-
vuld met een derde lid, luidende :

« Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de wet van
16 maart 1954 betreffende de instellingen behorend tot categorie B
worden de begroting en de boekhouding van het Fonds opgemaakt
overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende
algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de
instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de
wet van 16 maart 1954, met uitzondering van de verplichting opgelegd
aan de minister van Financiën om gelijkluidend advies te verlenen
binnen een termijn van twee maanden, zoals bepaald bij artikel 5 van
voormeld koninklijk besluit. »

HOOFDSTUK 4. — Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsprodukten

Enige afdeling. — Wijziging van de wet van 25 maart 1964
op de geneesmiddelen

Art. 121. In artikel 12ter van wet van 25 maart 1964 op de
geneesmiddelen, ingevoegd bij de wet van 1 mei 2006, wordt het derde
lid aangevuld met de volgende volzin :

« Hierbij bepaalt Hij onder meer de voorwaarden tot het verkrijgen
van een vergunning voor parallelinvoer, evenals de regelen inzake
schorsing of intrekking van deze vergunningen om redenen van
volksgezondheid. »

HOOFDSTUK 5. — Sociaal akkoord — Federale gezondheidssectoren

Art. 122. Artikel 55 van de programmawet van 20 juli 2006,
aangevuld door de wetten van 27 december 2006 en 22 december 2008,
wordt aangevuld met drie leden, luidende :

« In 2011 wordt een bedrag van 891.284 euro van het Rijksinstituut
voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar de Rijksdienst voor
pensioenen getransfereerd, ten gunste van de werknemers van de
publieke sector.

In 2011 wordt het bedrag van 7.964.197 euro van het Rijksinstituut
voor ziekte en invaliditeitsverzekering naar het Sectoraal Spaarfonds
van de federale sectoren, waarvan de maatschappelijke zetel te
1000 Brussel, Handelskaai 48, gevestigd is, getransfereerd, ten gunste
van de werknemers van de private sector.

In 2011 wordt een bedrag van 18.190.461,02 euro van de Rijksdienst
voor Pensioenen naar het Sectoraal Spaarfonds van de federale
sectoren, waarvan de maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Handels-
kaai 48 gevestigd is, getransfereerd, ten gunste van de werknemers van
de private sector. »

Art. 123. Artikel 122 treedt in werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTUK 6. — Dier, Plant en Voeding

Afdeling 1. — Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 septem-
ber 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 1999 betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds
voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke
producten vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan
bedrijven waar varkens gehouden worden

Art. 124. Het koninklijk besluit van 27 september 2009 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 21 december 1999 betreffende de
verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de
kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten vastgesteld volgens de

Une exception à l’application des alinéas 9, 11 et de la dernière phrase
de l’alinéa 12 de cet article est également accordée aux spécialités
pharmaceutiques dont le principe actif ou la combinaison des principes
actifs présente un chiffre d’affaire annuel total inférieur à 1,5 million
d’euros. Ce chiffre d’affaire annuel total est établi sur base des
déclarations rédigées conformément aux dispositions de l’article 191,
15°novies, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Pour les applications du
1er janvier et du 1er avril, les chiffres d’affaires pris en compte sont ceux
déclarés durant l’année précédant ces applications. Pour celles du
1er juillet et du 1er octobre, ce sont les chiffres d’affaires déclarés durant
l’année de ces applications qui sont pris en compte. »;

5° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« Une exception à l’application des alinéas 8 et 9 est également
accordée aux spécialités pharmaceutiques auxquelles les dispositions
de l’alinéa 12 ont été appliquées. »

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 31 mars 2010
relative à l’indemnisation des dommages résultant de soins de santé

Art. 120. L’article 6 de la loi du 31 mars 2010 relative à l’indemni-
sation des dommages résultant des soins de santé est complété par un
troisième alinéa rédigé comme suit :

« Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi du
16 mars 1954 concernant les organismes de la catégorie B, le budget et
la comptabilité du Fonds sont établis conformément à l’arrêté royal du
5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité
des organismes d’intérêt public appartenant à la catégorie D visée par
la loi du 16 mars 1954 à l’exception de l’obligation faite au Ministre des
Finances de donner son avis conforme dans un délai de 2 mois, telle que
prévue à l’article 5 de l’arrêté royal susvisé. »

CHAPITRE 4. — Agence fédérale des Médicaments
et des Produits de Santé

Section unique. — Modification de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments

Art. 121. A l’article 12ter de la loi du 25 mars 1964 sur les
médicaments, inséré par la loi du 1er mai 2006, l’alinéa 3 est complété
par la phrase suivante :

« Il fixe notamment les conditions d’obtention d’une autorisation
d’importation parallèle, ainsi que les règles en matière de suspension
ou de retrait de ces autorisations pour des raisons de santé publique. »

CHAPITRE 5. — Accord social — Secteurs fédéraux de la santé

Art. 122. L’article 55 de la loi-programme du 20 juillet 2006,
complété par les lois des 27 décembre 2006 et 22 décembre 2008, est
complété par trois alinéas, rédigés comme suit :

« En 2011, la somme de 891.284 euros est transférée de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité à l’Office national des pensions,
pour les travailleurs du secteur public.

En 2011, la somme de 7.964.197 euros est transférée de l’Institut
national d’assurance maladie-invalidité au Fonds d’épargne sectoriel
des secteurs fédéraux, dont le siège social est établi Quai du com-
merce 48, à 1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé.

En 2011, une somme de 18.190.461,02 euros est transférée de l’Office
national des pensions au Fonds d’épargne sectoriel des secteurs
fédéraux, dont le siège social est établi Quai du commerce 48, à
1000 Bruxelles, pour les travailleurs du secteur privé. »

Art. 123. L’article 122 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE 6. — Animaux, Végétaux et Alimentation

Section 1re. — Confirmation de l’arrêté royal du 27 septembre 2009
modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations
obligatoires au Fonds budgétaire de la santé et de la qualité des
animaux et des produits animaux, fixées d’après les risques sanitaires
liés aux exploitations où sont détenus des porcs

Art. 124. L’arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l’arrêté royal
du 21 décembre 1999 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds
budgétaire de la santé et de la qualité des animaux et des produits
animaux, fixées d’après les risques sanitaires liés aux exploitations où
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sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar varkens gehouden
worden, wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2009.

Afdeling 2. — Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 septem-
ber 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2004
betreffende de verplichte bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de
gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten,
vastgesteld volgens de sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven
waar runderen gehouden worden

Art. 125. Het koninklijk besluit van 27 september 2009 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 8 juli 2004 betreffende de verplichte
bijdragen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit
van de dieren en de dierlijke producten, vastgesteld volgens de
sanitaire risico’s verbonden aan bedrijven waar runderen gehouden
worden, wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2009.

Afdeling 3. — Bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 septem-
ber 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005
tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het
Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en
de dierlijke producten, sector zuivel

Art. 126. Het koninklijk besluit van 27 september 2009 tot wijziging
van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de
verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de
gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten,
sector zuivel, wordt bekrachtigd met ingang van 1 oktober 2009.

TITEL 12. — Werk

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de programmawet (I)
van 24 december 2002

Art. 127. In Titel IV van de programmawet van 24 december 2002
wordt een hoofdstuk 1/1 ingevoegd, luidende :

« HOOFDSTUK 1/1. — Startlening die wordt toegekend aan de
niet-werkende werkzoekende of aan de werknemer die ingeschreven is
in een tewerkstellingscel. »

Art. 128. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 127, wordt een
artikel 310/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 310/1. Van de financiële middelen van het globaal beheer,
bedoeld in artikel 22, § 2, a), van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, wordt
voor het jaar 2010 een som van 1.000.000 euro aan het Participatiefonds
gestort.

Deze som maakt de dotatie uit voor de startlening die wordt
toegekend aan de niet-werkende werkzoekende of aan de werknemer
die ingeschreven is in een tewerkstellingscel, bedoeld in artikel 33 van
de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, die zich wil
vestigen als zelfstandige of een onderneming wenst op te richten,
teneinde bij te dragen tot de financiering van zijn opleiding en de
begeleiding in het beheer van zijn onderneming. Deze som kadert in de
opdracht bedoeld in artikel 74, eerste lid, 3°, van de wet van 28 juli 1992
houdende fiscale en financiële bepalingen.

Vanaf het jaar 2011 is het bedrag van deze jaarlijkse dotatie ten laste
van het globaal beheer, bedoeld in artikel 22, § 2, a), van voornoemde
wet van 29 juni 1981, gelijk aan een som van 2.000.000 euro.

De storting van deze jaarlijkse dotatie gebeurt in één enkele keer,
uiterlijk tegen 30 april van het jaar voor hetwelk de dotatie bedoeld is,
en ten laatste op 31 december 2010, voor het jaar 2010. »

Art. 129. In hoofdstuk 1/1, ingevoegd bij artikel 127, wordt een
artikel 310/2 ingevoegd, luidende :

« Art. 310/2. Artikel 310/1 heeft uitwerking met ingang van
1 januari 2010. »

HOOFDSTUK 2. — Maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling
in de sector van de champignonteelt

Art. 130. Artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007 wordt
vervangen als volgt :

« Art. 40. Met toepassing van Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de
commissie van 20 december 2007 betreffende de toepassing van de
artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-inimissteun in de
landbouwproductiesector, kunnen de ondernemingen die actief zijn in
de primaire champignonproductie, voor de jaren 2008, 2009 en 2010 een
bedrag van ten hoogste 7.500 euro ontvangen in functie van het
tewerkgestelde personeelsvolume, voor zover het niet gaat om onder-
nemingen in moeilijkheden in de zin van artikel 1, d), van de
voornoemde verordening. Daartoe zal het forfaitaire bedrag van
maximum 400.000 euro dat zowel voor 2008 als voor 2009 werd
voorzien, door het Globaal beheer van de sociale zekerheid voor

sont détenus des porcs, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

Section 2. — Confirmation de l’arrêté royal du 27 septembre 2009
modifiant l’arrêté royal du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations
obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des
animaux et des produits animaux, fixées en fonction des risques
sanitaires liés aux exploitations détenant des bovins

Art. 125. L’arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l’arrêté royal
du 8 juillet 2004 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire
pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées
en fonction des risques sanitaires liés aux exploitations détenant des
bovins, est confirmé avec effet au 1er janvier 2009.

Section 3. — Confirmation de l’arrêté royal du 27 septembre 2009
modifiant l’arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations
obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité
des animaux et des produits animaux, secteur lait

Art. 126. L’arrêté royal du 27 septembre 2009 modifiant l’arrêté royal
du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds
budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits
animaux, secteur lait, est confirmé avec effet au 1er octobre 2009.

TITRE 12. — Emploi

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi-programme (I)
du 24 décembre 2002

Art. 127. Au Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, il
est inséré un chapitre 1er/1, rédigé comme suit :

« CHAPITRE 1er/1. — Prêt lancement accordé au demandeur
d’emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d’une cellule pour
l’emploi. »

Art. 128. Au chapitre 1er/1, inséré par l’article 127, il est inséré un
article 310/1, rédigé comme suit :

« Art. 310/1. Une somme de 1.000. 000 d’euros provenant des moyens
financiers de la gestion globale, visés à l’article 22, § 2, a), de la loi du
29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des
travailleurs salariés, est versée au Fonds de participation pour
l’année 2010.

Cette somme constitue la dotation pour le prêt lancement octroyé au
demandeur d’emploi inoccupé ou au travailleur inscrit auprès d’une
cellule pour l’emploi, visée à l’article 33 de la loi du 23 décembre 2005
relative au pacte de solidarité entre les générations, désireux de s’établir
comme indépendant ou de créer une entreprise et de contribuer au
financement de sa formation et de l’accompagnement dans la gestion
de son entreprise. Cette somme s’inscrit dans le cadre de la mission
visée à l’article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des
dispositions fiscales et financières.

A partir de l’année 2011, le montant de cette dotation annuelle à
charge de la gestion globale, visée à l’article 22, § 2, a), de la loi précitée
du 29 juin 1981, est égale à la somme de 2.000.000 d’euros.

Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au
plus tard pour le 30 avril de l’année pour laquelle la dotation est
octroyée, et au plus tard au 31 décembre 2010, pour l’année 2010. »

Art. 129. Au chapitre 1/1, inséré par l’article 127, il est inséré un
article 310/2, rédigé comme suit :

« Art. 310/2. L’article 310/1 sort ses effets à partir du 1er jan-
vier 2010. »

CHAPITRE 2. — Mesures en faveur de la promotion de l’emploi
dans le secteur de la culture du champignon

Art. 130. L’article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007 est
remplacé par ce qui suit :

« Art. 40. En application du Règlement (CE) n° 1535/2007 de la
commission du 20 décembre 2007 concernant l’application des arti-
cles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles, les entreprises actives dans la
production primaire des champignons pourront bénéficier, pour les
années 2008, 2009 et 2010, d’un montant maximal de 7.500 euros en
fonction du volume de personnel occupé pour autant qu’il ne s’agisse
pas d’entreprises en difficulté au sens de l’article 1, d), du règlement
précité. A cette fin, le montant forfaitaire maximum de 400.000 euros
prévu aussi bien pour 2008 que pour 2009 par la Gestion globale de la
sécurité sociale des travailleurs salariés sera versé au Fonds social et de
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werknemers worden gestort aan het Waarborg- en sociaal fonds voor
het tuinbouwbedrijf. De storting van dat bedrag is afhankelijk gesteld
van de voorwaarde dat er een bij koninklijk besluit algemeen verbin-
dend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst voor minstens de
periode van 1 januari 2008 tot 31 december 2010 wordt afgesloten voor
deze sector en dat deze overeenkomst het reeds bestaande systeem van
tewerkstellingspremies versterkt. Het saldo van het bedrag dat even-
tueel niet werd toegekend aan de betrokken ondernemingen, wordt
teruggestort door het Waarborg- en sociaal fonds voor het tuinbouw-
bedrijf aan het Globaal beheer van de sociale zekerheid.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de toekenningsperiode van het forfaitaire bedrag van
400.000 euro na 2010 verlengen alsook het bedrag ervan wijzigen
vanaf 2011. Hij kan bepalen welke uitvoeringsmodaliteiten het fonds
moet volgen voor de storting, evenals welke bewijsstukken aan de
bevoegde ministers moeten worden overlegd. ».

Art. 131. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van
1 januari 2008.

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 30 juni 1971 betreffende de
administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige
sociale wetten

Art. 132. In de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve
geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale
wetten, wordt een artikel 13quinquies ingevoegd, luidende :

« Art. 13quinquies. § 1. De werkgever die een gelegenheidsarbeider in
de zin van artikel 8bis, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
tewerkstelt en die het « gelegenheidsformulier » bedoeld in artikel 8bis,
§ 4, van het voornoemde koninklijk besluit niet aflevert, dit formulier
niet correct bijhoudt in de zin van artikel 4 van het ministerieel besluit
van 14 oktober 2005 tot vaststelling van het model, de toekennings-
voorwaarden en de wijze van bijhouden van een gelegenheidsformu-
lier in de tuinsector, de landbouwsector en de sector van hotelbedrijf of
dit formulier niet wekelijks parafeert, kan een administratieve boete
krijgen van 25 tot 250 euro.

§ 2. De vaststelling van de niet-naleving van paragraaf 1 gebeurt door
middel van een proces-verbaal opgemaakt door de door de Koning
aangewezen ambtenaren, dat bewijskracht heeft tot het tegendeel is
bewezen, voor zover daarvan een kopie is bezorgd aan de werkgever,
binnen een termijn van veertien dagen die ingaat op de dag die volgt op
de dag van de vaststelling van de overtreding. Een exemplaar van het
proces-verbaal tot vaststelling van de overtreding wordt bezorgd aan
de door de Koning aangewezen ambtenaar.

Nadat hij de werkgever in staat heeft gesteld om zijn verdedigings-
middelen aan te voeren, beslist de door de Koning aangewezen
ambtenaar of er een administratieve boete dient te worden opgelegd
zoals bedoeld in paragraaf 1.

Deze administratieve boete wordt opgelegd onder dezelfde voor-
waarden en voor zover dezelfde regels als die bedoeld in de artike-
len 1ter, 1quater, 2, 3, 4, tweede lid, 7, § 4, eerste lid, 8, 9 en 13, zijn
nageleefd.

De Koning bepaalt de termijn en de modaliteiten voor de betaling
van de administratieve boete opgelegd door de in het eerste lid
bedoelde ambtenaar. »

Art. 133. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2012.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand
aan de datum vermeld in het eerste lid.

HOOFDSTUK 4. — Wijzigingen van de wet van 21 december 2007
betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008

Art. 134. In artikel 5 van de wet van 21 december 2007 betreffende
de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 wordt de
volgende wijziging aangebracht :

Het derde lid wordt vervangen door :

« Voor de opmaak van de collectieve arbeidsovereenkomst of van de
toetredingsakte dient in overeenstemming met de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de Nationale
Arbeidsraad, betreffende de niet recurrente bedrijfsgebonden voorde-
len gebruik gemaakt van de modellen die in bijlage bij deze collectieve
arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. »

garantie pour l’horticulture. Le versement de ce montant est subor-
donné à la condition qu’une convention collective de travail rendue
obligatoire par arrêté royal couvrant au moins la période du 1er jan-
vier 2008 au 31 décembre 2010 soit conclue pour ce secteur et que cette
convention renforce le système de primes d’emploi qui existe déjà. Le
solde du montant éventuellement non attribué aux entreprises concer-
nées est reversé par le Fonds social et de garantie pour l’horticulture à
la Gestion globale de la sécurité sociale.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prolonger la
période d’octroi du montant forfaitaire de 40.0 000 euros au-delà de
2010 ainsi qu’en modifier le montant à partir de 2011. Il peut fixer les
modalités de mise en œuvre du versement que doit suivre le fonds ainsi
que les pièces justificatives à produire aux ministres compétents. ».

Art. 131. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2008.

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes
administratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales

Art. 132. Dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes adminis-
tratives applicables en cas d’infraction à certaines lois sociales, il est
inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 13quinquies. § 1er. L’employeur qui occupe un travailleur
occasionnel au sens de l’article 8bis, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du
28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs et qui ne délivre pas le « formulaire occasionnel » visé à
l’article 8bis, § 4, de l’arrêté royal précité, ne tient pas correctement ce
formulaire dans le sens de l’article 4 de l’arrêté ministériel du
14 octobre 2005 fixant le modèle, les conditions de délivrance et de
tenue d’un formulaire occasionnel dans le secteur horticole, le secteur
agricole et le secteur de l’industrie hôtelière ou ne paraphe pas
hebdomadairement ce formulaire, peut encourir une amende adminis-
trative de 25 à 250 euros.

§ 2. La constatation du non-respect du paragraphe 1er se fait au
moyen d’un procès-verbal dressé par les fonctionnaires désignés par le
Roi, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en
soit communiquée à l’employeur dans un délai de quatorze jours qui
prend cours le lendemain du jour de la constatation de l’infraction. Un
exemplaire du procès-verbal constatant l’infraction est transmis au
fonctionnaire désigné par le Roi.

Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l’employeur
en mesure de présenter ses moyens de défense, s’il y a lieu d’infliger
une amende administrative visée au paragraphe 1er.

Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et
pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter,
1erquater, 2, 3, 4, alinéa 2, 7, § 4, alinéa 1er, 8, 9 et 13, soient respectées.

Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l’amende
administrative infligée par le fonctionnaire visé à l’alinéa 1er. »

Art. 133. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut fixer une
date d’entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l’alinéa 1er.

CHAPITRE 4. — Modifications de la loi du 21 décembre 2007
relative à l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008

Art. 134. A l’article 5 de la loi du 21 décembre 2007 relative à
l’exécution de l’accord interprofessionnel 2007-2008, est apportée la
modification suivante :

Le 3ealinéa est remplacé par le texte suivant :

« Pour l’établissement de la convention collective de travail ou de
l’acte d’adhésion, il y a lieu d’utiliser, conformément à la convention
collective de travail n° 90 du 20 décembre 2007 conclue au sein du
Conseil national du Travail concernant les avantages non récurrents liés
aux résultats, les modèles qui sont repris en annexe de cette conven-
tion. »
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Art. 135. In artikel 7 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

— in § 1 worden de woorden « wordt elk ontwerp van toetredings-
akte opgesteld door de werkgever die het aan elke betrokken
werknemer moet overhandigen, samen met het toekenningsplan
dat als bijlage moet worden toegevoegd » vervangen door de
woorden « wordt elk ontwerp van toetredingsakte met inbegrip
van het toekenningsplan opgesteld door de werkgever die het
aan elke betrokken werknemer moet overhandigen. »

— in § 2 worden de woorden « het ontwerp van toetredingsakte en
van het plan in bijlage » vervangen door de woorden « het
ontwerp van toetredingsakte met inbegrip van het toekennings-
plan »

— in § 4 worden de woorden « die hem de ontvangst daarvan
onmiddellijk bevestigt » geschrapt.

— in § 5 wordt een tweede lid ingevoegd, luidende :

« De werkgever verklaart op eer in de toetredingsakte dat er geen
opmerkingen werden geformuleerd of dat er opmerkingen vastgesteld
werden, maar dat de uiteenlopende standpunten verzoend werden. »

— § 6 wordt vervangen als volgt :

« § 6. Indien hem opmerkingen van de betrokken werknemers
werden meegedeeld of indien het register opmerkingen van de
betrokken werknemers bevat, deelt hij deze binnen de vier dagen mee
aan de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkin-
gen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal Overleg en aan de werkgever die ze aan de betrokken
werknemers meedeelt. De ambtenaar probeert de uiteenlopende stand-
punten binnen een termijn van dertig dagen te verzoenen. »

Art. 136. In artikel 8 van dezelfde wet worden de volgende wijzi-
gingen aangebracht :

— in § 2 worden de woorden « deze toetredingsakte, waarbij een
toekenningsplan van de niet-recurrente resultaatsgebonden voor-
delen als bijlage moet worden toegevoegd » vervangen door de
woorden « deze toetredingsakte met inbegrip van het toeken-
ningsplan van de niet-recurrente resultaatsgebonden voorde-
len. »

— in § 2 worden de woorden « en het ontvangstbewijs waarvan
sprake in artikel 7, § 4, » geschrapt.

Art. 137. In artikel 9 van dezelfde wet worden volgende wijzigingen
aangebracht :

— in § 1 worden de woorden « de toetredingsakte en het
toegevoegde toekenningsplan » vervangen door de woorden
« deze toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan. »

— § 2 wordt vervangen door volgende paragraaf :

« § 2. Het bevoegde paritair comité voert de controles uit binnen de
2 maanden na deze overdracht.

De beslissing van het paritair comité is enkel geldig wanneer zij
tenminste 75 % van de stemmen door ieder partij uitgebracht, heeft
bekomen.

Wanneer de beslissing van het paritair comité positief is, dan is de
toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan goedgekeurd.

Wanneer de beslissing van het paritair comité negatief is, dan is de
toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan niet goedge-
keurd. De motivering van deze beslissing moet de tekortkomingen van
de toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan nauwkeurig
aanduiden.

De beslissing van het paritair comité en desgevallend de motivering
van deze beslissing, wordt meegedeeld aan de griffie van de Algemene
Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheids-
dienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg die onmiddellijk de
werkgever en de door de minister aangeduide ambtenaar inlicht.

Het paritair comité kan, na ontvangst van een of meerdere welbe-
paalde dossiers, eveneens beslissen om over deze dossiers niet te
beslissen. Deze beslissing alsook de mogelijke opmerkingen van de
organisaties vertegenwoordigd in het paritair comité, worden overge-
maakt aan de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbe-
trekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg, die onverwijld de door de minister aangeduide
ambtenaar inlicht. »

— § 4 wordt vervangen door volgende paragraaf :

« § 4. Wanneer het paritair comité beslist om niet te beslissen of bij
gebrek aan beslissing van het paritair comité binnen de twee maanden
na de overdracht van de toetredingsakte met inbegrip van het
toekenningsplan, voert de bevoegde ambtenaar de vorm- en marginale

Art. 135. A l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

— Au § 1er, les mots « tout projet d’acte d’adhésion est établi par
l’employeur qui doit le remettre à chaque travailleur concerné,
de même que le projet de plan d’octroi qui doit y être annexé »
sont remplacés par les mots « tout projet d’acte d’adhésion,
contenant le plan d’octroi, est établi par l’employeur qui doit le
remettre à chaque travailleur concerné. »

— Au § 2, les mots « du projet d’acte d’adhésion et du plan qui lui
est annexé » sont remplacés par les mots « du projet d’acte
d’adhésion contenant le plan d’octroi »

— Au § 4, les mots « qui lui en accuse immédiatement réception »
sont supprimés.

— Au § 5, est inséré un deuxième alinéa libellé comme suit :

« L’employeur déclare sur l’honneur, dans l’acte d’adhésion, qu’aucune
observation n’a été formulée ou que des remarques ont été consignées
mais que les points de vue divergents ont été conciliés. »

— Le § 6 est remplacé par le texte suivant :

« § 6. Si des observations par les travailleurs concernés lui ont été
notifiées ou si le registre contient des observations faites par les
travailleurs concernés, il les fera connaître dans les quatre jours au
greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service
public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ainsi qu’à
l’employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs concer-
nés. Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents
dans un délai de trente jours. »

Art. 136. A l’article 8 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

— Au § 2, les mots « cet acte d’adhésion auquel doit être annexé un
plan d’octroi des avantages non récurrents liés aux résultats »
sont remplacés par les mots « cet acte d’adhésion contenant le
plan d’octroi des avantages non récurrents liés aux résultats. »

— Au § 2, les mots « et l’accusé de réception visé à l’article 7, § 4, »
sont supprimés.

Art. 137. A l’article 9 de la même loi sont apportées les modifications
suivantes :

— Au § 1er, les mots « l’acte d’adhésion et le plan d’octroi qui lui est
annexé » sont remplacés par les mots « l’acte d’adhésion
contenant le plan d’octroi. »

— Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

« § 2. La commission paritaire compétente effectue ces contrôles dans
les deux mois de cette transmission.

La décision de la commission paritaire n’est valable que lorsqu’elle a
recueilli 75 % au moins des suffrages exprimés par chacune des parties.

Lorsque la décision de la commission paritaire est positive, l’acte
d’adhésion contenant le plan d’octroi est approuvé.

Lorsque la décision de la commission paritaire est négative, l’acte
d’adhésion contenant le plan d’octroi n’est pas approuvé. La motiva-
tion de cette décision doit indiquer précisément les manquements de
l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi.

La décision de la commission paritaire et le cas échéant la motivation
de celle-ci sont transmis au Greffe de la Direction générale Relations
Collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale qui informe immédiatement l’employeur et le
fonctionnaire désigné par le ministre.

Après réception d’un ou de dossiers déterminés, la commission
paritaire peut également décider de ne pas décider pour ce ou ces
dossiers. Cette décision, ainsi que les remarques éventuelles des
organisations siégeant au sein de la commission paritaire, sont
transmises au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de
travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
qui informe immédiatement le fonctionnaire désigné par le ministre. »

— Le § 4 est remplacé par le paragraphe suivant :

« § 4. Si la commission paritaire décide de ne pas décider ou à défaut
de décision de la commission paritaire dans les deux mois de la
transmission de l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi, le
fonctionnaire compétant effectue les contrôles de forme et marginal
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controles uit waarin voorzien is door de collectieve arbeidsovereen-
komst, gesloten in de schoot van de Nationale Arbeidsraad.

Wanneer de beslissing van de door de minister aangeduide ambte-
naar positief is, wordt de toetredingsakte met inbegrip van het
toekenningsplan beschouwd als zijnde goedgekeurd.

Wanneer de beslissing van de door de minister aangeduide ambte-
naar negatief is wordt de toetredingsakte met inbegrip van het
toekenningsplan beschouwd als zijnde niet goedgekeurd. De motive-
ring van deze beslissing moet de tekortkomingen van de toetredings-
akte met inbegrip van het toekenningsplan nauwkeurig aanduiden.

De beslissing van de door de minister aangeduide ambtenaar en
desgevallend de motivering van deze beslissing, worden binnen de
maand nadat de zaak aan deze ambtenaar werd voorgelegd aan de
werkgever en het bevoegde paritair comité meegedeeld.

De werkgever kan aan punctuele tekortkomingen vermeld in de
motivering van de beslissing tegemoet komen door binnen de maand,
te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de beslissing, een
gecorrigeerde toetredingsakte met inbegrip van het toekenningsplan
aan de door de minister aangeduide ambtenaar toe te sturen. De door
de minister aangeduide ambtenaar beschikt in dat geval over één
maand na overmaking van de gecorrigeerde toetredingsakte met
inbegrip van het toekenningsplan om een definitieve beslissing te
nemen die hij meedeelt aan de werkgever en het bevoegde paritair
comité met desgevallend de vermelding dat er rekening werd gehou-
den met de punctuele wijzigingen die de werkgever aan de toetredings-
akte met inbegrip van het toekenningsplan heeft aangebracht.

Indien de door de minister aangeduide ambtenaar geen uitspraak
doet binnen de termijnen die hem door dit artikel zijn toegekend, wordt
zijn beslissing geacht positief te zijn. »

— in § 5 worden de woorden « toetredingsakte en het toegevoegde
toekenningsplan » vervangen door « toetredingsakte met inbe-
grip van het toekenningsplan. »

Art. 138. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2011.

TITEL 13. — Pensioenen

ENIG HOOFDSTUK. — Het bijhouden van een elektronische loopbaange-
gevensbank en een elektronisch pensioendossier voor het overheids-
personeel

Afdeling 1. — Definities

Art. 139. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan
onder :

1° pensioenregeling van de overheidssector : één van de pensioenre-
gelingen zoals bedoeld in artikel 38 van de wet van 5 augustus 1978
houdende economische en budgettaire hervormingen;

2° werkgever : de overheid of de overheidsinstelling waarvan de
personeelsleden en de gewezen personeelsleden met een vaste benoe-
ming een rustpensioen genieten ten laste van een pensioenregeling van
de overheidssector.

De verschillende exploitatiezetels, kantoren of regionale en centrale
zetels van eenzelfde werkgever worden, ongeacht hun geografische
lokalisatie, als één en dezelfde werkgever beschouwd.

De volgende overheden of overheidsinstellingen worden met een
werkgever gelijkgesteld :

a) de overheid of overheidsinstelling die rust- of overlevingspensioe-
nen toekent zoals bedoeld in artikel 38, 3°, van dezelfde wet van
5 augustus 1978 voor zover de PDOS deze pensioendossiers beheert;

b) de overheid of overheidsinstelling die personeelsleden in dienst
heeft of in dienst heeft gehad van wie de PDOS de pensioendossiers
beheert.

De overheid of de overheidsinstelling waarvan de personeelsleden
en de gewezen personeelsleden met een vaste benoeming een rustpen-
sioen genieten ten laste van de werknemersregeling dat eventueel
wordt aangevuld met een aanvullende verzekering is geen werkgever
in de zin van dit hoofdstuk voor zover de PDOS geen beheerstaken
heeft te vervullen met betrekking tot de aanvullende verzekering of
voor zover deze pensioenregeling niet valt binnen het toepassingsveld
van de wet van 14 april 1965 tot vaststelling van een zeker verband
tussen de onderscheiden pensioenregelingen van de openbare sector;

3° personeelslid : de persoon in dienst van een in 2° van dit artikel
bedoelde werkgever.

De persoon die rechten opbouwt op een rustpensioen zoals bedoeld
in artikel 38, 3°, van dezelfde wet van 5 augustus 1978 wordt voor de
toepassing van dit hoofdstuk gelijkgesteld met een personeelslid;

prévus par la convention collective de travail conclue au sein du
Conseil national du Travail.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est
positive, l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi est considéré
comme étant approuvé.

Lorsque la décision du fonctionnaire désigné par le ministre est
négative, l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi est considéré
comme n’étant pas approuvé. La motivation de cette décision doit
indiquer précisément les manquements de l’acte d’adhésion contenant
le plan d’octroi.

La décision du fonctionnaire désigné par le ministre et le cas échéant
la motivation de celle-ci, sont, dans le mois de la saisine de ce
fonctionnaire, communiquées à l’employeur ainsi qu’à la commission
paritaire compétente.

L’employeur peut remédier à des manquements ponctuels men-
tionnés dans la motivation de la décision, en envoyant dans un délai
d’un mois, à partir de la notification de la décision, au fonctionnaire
désigné par le ministre un acte d’adhésion corrigé contenant le plan
d’octroi. Le fonctionnaire désigné par le ministre dispose dans ce cas
d’un mois après la transmission de l’acte d’adhésion corrigé contenant
le plan d’octroi pour prendre une décision définitive, qu’il communique
à l’employeur et à la commission paritaire compétente en mentionnant
le cas échéant qu’il a été tenu compte des modifications ponctuelles que
l’employeur a apportées à l’acte d’adhésion contenant le plan d’octroi.

Si le fonctionnaire désigné par le ministre ne se prononce pas dans les
délais qui lui sont impartis, sa décision est censée être positive. »

— Au § 5, les mots « l’acte d’adhésion et le plan qui lui est annexé »
sont remplacés par les mots « l’acte d’adhésion contenant le plan
d’octroi. »

Art. 138. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2011.

TITRE 13. — Pensions

CHAPITRE UNIQUE. — La tenue d’une banque des données de carrière
électroniques et un dossier électronique de pension pour le personnel du
secteur public

Section 1re. — Définitions

Art. 139. Pour l’application du présent chapitre, il faut entendre
par :

1° régime de pension du secteur public : un des régimes de pension
visé à l’article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et
budgétaires;

2° employeur : l’autorité ou l’institution publique dont les membres
du personnel et anciens membres du personnel nommés à titre définitif
bénéficient d’une pension de retraite à charge d’un régime de pension
du secteur public.

Les divers sièges d’exploitation, bureaux ou sièges régionaux et
centraux d’un même employeur sont, quelle que soit leur localisation
géographique, considérés comme un seul et même employeur.

Sont assimilées à un employeur, les autorités ou institutions publi-
ques suivantes :

a) l’autorité ou institution publique qui accorde des pensions de
retraite ou de survie visées à l’article 38, 3°, de la même loi du
5 août 1978 pour autant que le SdPSP gère ces dossiers de pension;

b) l’autorité ou institution publique qui a ou a eu en service des
membres du personnel dont le SdPSP gère les dossiers de pension.

L’autorité ou l’institution publique dont les membres du personnel et
anciens membres du personnel nommés à titre définitif bénéficient
d’une pension de retraite à charge du régime des travailleurs salariés
qui est éventuellement complétée par une assurance complémentaire,
n’est pas un employeur au sens du présent chapitre pour autant que le
SdPSP n’ait pas à accomplir de tâches de gestion en rapport avec
l’assurance complémentaire ou pour autant que ce régime de pension
ne tombe pas sous le champ d’application de la loi du 14 avril 1965
établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du
secteur public;

3° membre du personnel : la personne au service d’un employeur
visé au 2° du présent article.

La personne qui se constitue des droits à une pension de retraite visée
à l’article 38, 3°, de la même loi du 5 août 1978, est, pour l’application
du présent chapitre, assimilée à un membre du personnel;
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4° loopbaan- en bezoldigingsgegevens : alle loopbaan- en bezoldi-
gingsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling en de
opvolging van de pensioenrechten in een pensioenregeling van de
overheidssector, ongeacht of deze gegevens al dan niet betrekking
hebben op diensten gepresteerd als vast benoemd personeelslid;

5° elektronisch attest : het elektronisch attest houdende een gevali-
deerde éénmalige verklaring van de werkgever dat wordt aangegeven
via de portaalsite van de sociale zekerheid;

6° elektronisch attest « historische gegevens » : het elektronisch attest
zoals bedoeld in artikel 137;

7° SIGeDIS : de vereniging zonder winstoogmerk Sociale Individuele
Gegevens — Données Individuelles Sociales;

8° PDOS : de Pensioendienst voor de overheidssector;

9° pensioeninstellingen van de overheidssector : de PDOS en elke
andere instelling die een pensioen in een pensioenregeling van de
overheidssector toekent;

10° RSZ : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

11° RSZPPO : de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten;

12° DmfA : de aangifte zoals bedoeld in artikel 21 van de wet van
27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

13° DmfAppl : de aangifte zoals bedoeld in artikel 3 van het
koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1,
afdeling 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale
bepalingen.

Afdeling 2. — Gegevens aan te geven via DmfA/DmfAppl

Art. 140. § 1. De werkgever die aangesloten is bij de RSZ geeft de
loopbaan- en bezoldigingsgegevens van zijn personeelsleden aan de
RSZ aan door middel van de DmfA binnen de termijnen bepaald in
artikel 33, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.

§ 2. De werkgever die aangesloten is bij de RSZPPO geeft de
loopbaan- en bezoldigingsgegevens van zijn personeelsleden aan de
RSZPPO aan door middel van de DmfAppl binnen de termijnen
bepaald in artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van
25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, afdeling 1, van de wet
van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.

Afdeling 3. — Punctuele gegevens

Onderafdeling 1. — Gegevens met betrekking tot het diploma

Art. 141. Indien het diploma een voorwaarde is voor de aanwerving
of een latere benoeming, is de werkgever gehouden een elektronisch
attest « gegevens met betrekking tot het diploma » aan te geven en te
valideren voor zover deze diplomagegevens niet dienen opgenomen te
worden in een elektronisch attest « historische gegevens » of voor zover
een vorige werkgever geen elektronisch attest dient aan te geven en te
valideren voor hetzelfde diploma.

Indien het diploma een voorwaarde was voor een aanwerving of een
benoeming na 31 december 2010, wordt deze verplichting nagekomen
binnen de termijn van een maand na de aangifte bedoeld in artikel 140
waarbij deze aanwerving of benoeming werd aangegeven.

Onderafdeling 2. — Gegevens met betrekking
tot de beëindiging van de arbeidsbetrekking

Art. 142. Wanneer de werkgever de arbeidsbetrekking definitief
beëindigt na 31 december 2010, geeft hij een elektronisch attest
« beëindiging arbeidsbetrekking » aan binnen de termijn van een
maand nadat de arbeidsbetrekking werd beëindigd.

4° données de carrière et de rémunération : toutes les données de
carrière et de rémunération nécessaires à la constitution et au suivi des
droits à pension dans un régime de pension du secteur public, que ces
données concernent ou non des services prestés en qualité de membre
du personnel nommé à titre définitif;

5° attestation électronique : l’attestation électronique contenant une
déclaration unique validée de l’employeur qui est délivrée via le site
portail de la sécurité sociale;

6° attestation électronique « données historiques » : l’attestation
électronique visée à l’article 137;

7° SIGeDIS : l’association sans but lucratif Sociale Individuele
Gegevens — Données Individuelles sociales;

8° SdPSP : le Service des Pensions du Secteur public;

9° institutions de pension du secteur public : le SdPSP et toute autre
institution qui accorde des pensions dans un régime de pension du
secteur public;

10° ONSS : l’Office national de Sécurité sociale;

11° ONSSAPL : l’Office national de Sécurité sociale des administra-
tions provinciales et locales;

12° DmfA : la déclaration visée à l’article 21 de la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale
des travailleurs;

13° DmfAppl : la déclaration visée à l’article 3 de l’arrêté royal du
25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re, de la loi
du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Section 2. — Données à déclarer via la DmfA/DmfAppl

Art. 140. § 1er. L’employeur affilié à l’ONSS déclare à l’ONSS au
moyen de la DmfA les données de carrière et de rémunération des
membres de son personnel dans les délais fixés à l’article 33, § 2, de
l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du
27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs.

§ 2. L’employeur affilié à l’ONSSAPL déclare à l’ONSSAPL au moyen
de la DmfAppl les données de carrière et de rémunération des membres
de son personnel dans les délais fixés à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté
royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section 1re,
de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Section 3. — Données ponctuelles

Sous-section 1re. — Données relatives au diplôme

Art. 141. Si le diplôme est une condition pour un recrutement ou
une nomination ultérieure, l’employeur est tenu de délivrer et de
valider une attestation électronique « données relatives au diplôme »
pour autant que ces données relatives au diplôme ne doivent pas être
reprises dans une attestation électronique « données historiques » ou
pour autant qu’un employeur précédent ne doit pas délivrer et valider
une attestation électronique pour le même diplôme.

Si le diplôme était une condition pour un recrutement ou une
nomination postérieur au 31 décembre 2010, cette obligation est
exécutée dans le délai d’un mois suivant la déclaration visée à
l’article 140 par laquelle ce recrutement ou cette nomination a été
déclaré.

Sous-section 2. — Données relatives
à la cessation de la relation de travail

Art. 142. Lorsque l’employeur met fin définitivement à la relation de
travail après le 31 décembre 2010, il délivre une attestation électronique
« cessation de relation de travail » dans le délai d’un mois suivant la
cessation de la relation de travail.
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Afdeling 4. — Historische gegevens

Onderafdeling 1. — Algemene verplichte aangifte

Art. 143. De werkgever is gehouden voor elk personeelslid in dienst
op 1 januari 2011 een elektronisch attest met betrekking tot de
loopbaan- en bezoldigingsgegevens voor de periode tot en met
31 december 2010 aan te geven en te valideren vóór 1 januari 2016. Deze
gegevens kunnen in voorkomend geval betrekking hebben op diensten
gepresteerd bij andere werkgevers. Dit attest bevat eveneens de
punctuele gegevens bedoeld in afdeling 3.

Behoudens toepassing van artikel 145 is de werkgever van deze
verplichting ontheven voor het personeelslid voor wie hij vóór
1 januari 2016 een pensioendossier heeft overgemaakt aan de bevoegde
pensioeninstelling van de overheidssector met het oog op de toeken-
ning van een rust- of overlevingspensioen dat ingaat vóór 1 januari 2016.

Onderafdeling 2. — Vervroegde verplichte aangifte indien de loopbaan
van het personeelslid een einde neemt tussen 1 januari 2011 en
1 januari 2016

Art. 144. In afwijking van artikel 143 van deze wet, geeft de in
artikel 143 bedoelde werkgever voor elk personeelslid in dienst op
1 januari 2011 dat na deze datum bij hem uit dienst treedt zonder een
rustpensioen bekomen te hebben een elektronisch attest « historische
gegevens » aan en valideert het binnen de termijn van een maand na de
uitdiensttreding van dit personeelslid.

Art. 145. De in artikel 143 bedoelde werkgever is gehouden voor elk
personeelslid in dienst op 1 januari 2011 dat een aanvraag om
rustpensioen indient, of naar aanleiding van wiens overlijden een
aanvraag om overlevingspensioen wordt ingediend, een elektronisch
attest « historische gegevens » aan te geven en te valideren binnen de
termijn van een maand nadat hij de pensioenaanvraag heeft ontvangen,
tenzij een elektronisch attest werd aangegeven overeenkomstig arti-
kel 143 of 144.

Onderafdeling 3. — Verplichte aangifte indien de loopbaan
van het personeelslid werd beëindigd vóór 1 januari 2011

Art. 146. De laatste werkgever bij wie een personeelslid vóór
1 januari 2011 uit dienst is getreden zonder een rustpensioen bekomen
te hebben, is gehouden een elektronisch attest « historische gegevens »
aan te geven en te valideren binnen de termijn van een maand vanaf de
ontvangst van een aanvraag om rustpensioen.

Art. 147. De laatste werkgever bij wie een personeelslid vóór
1 januari 2011 uit dienst is getreden zonder een rustpensioen bekomen
te hebben, is gehouden een elektronisch attest « historische gegevens »
aan te geven en te valideren binnen de termijn van een maand vanaf de
inkennisstelling van de ontvangst van een aanvraag om overlevings-
pensioen.

Onderafdeling 4. — Verplichte aangifte indien
een personeelslid in dienst treedt na 1 januari 2011

Art. 148. De eerste werkgever bij wie een personeelslid na
1 januari 2011 in dienst treedt is gehouden voor dit personeelslid een
elektronisch attest « historische gegevens » aan te geven en te valideren
binnen de termijn van een maand na het verstrijken van de termijn
waarbinnen de eerste aangifte bedoeld in artikel 140 voor dit perso-
neelslid moest worden gedaan, tenzij een elektronisch attest dient te
worden aangegeven en gevalideerd overeenkomstig artikel 143 of 144.

Onderafdeling 5. — Verplichte aangifte indien een werkgever pas na
1 januari 2011 onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt

Art. 149. De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder het
toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, is gehouden voor elk
personeelslid een elektronisch attest « historische gegevens » aan te
geven en te valideren binnen een door de PDOS te bepalen termijn.

In dit geval dekken de historische gegevens de loopbaan- en
bezoldigingsgegevens die betrekking hebben op de periode vóór de
periode die gedekt wordt door de eerste in artikel 140 bedoelde aangifte
van de werkgever en enkel voor zover deze periode nog niet werd
opgenomen in een elektronisch attest bedoeld in artikelen 143, 144, of
148 of in een in artikel 140 bedoelde aangifte.

Onderafdeling 6. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 150. De artikelen 145 tot 147 zijn enkel van toepassing indien
het rust- of overlevingspensioen wordt toegekend of beheerd door de
PDOS en :

— hetzij dit pensioen ingaat na 31 december 2012;

Section 4. — Données historiques

Sous-section 1re. — Déclaration générale obligatoire

Art. 143. L’employeur est tenu pour chaque membre du personnel
en service au 1er janvier 2011, de délivrer et de valider avant le
1er janvier 2016 une attestation électronique relative aux données de
carrière et de rémunération pour la période s’étendant jusqu’au
31 décembre 2010 inclus. Ces données peuvent le cas échéant concerner
des services prestés chez d’autres employeurs. Cette attestation contient
également les données ponctuelles visées à la section 3.

Sous réserve de l’application de l’article 145, l’employeur est
dispensé de cette obligation pour le membre du personnel pour lequel
il a transmis avant le 1er janvier 2016 un dossier de pension à
l’institution de pension du secteur public compétente en vue de l’octroi
d’une pension de retraite ou de survie qui prend cours avant le
1er janvier 2016.

Sous-section 2. — Déclaration anticipée obligatoire si la carrière du
membre du personnel prend fin entre le 1er janvier 2011 et le
1er janvier 2016

Art. 144. Par dérogation à l’article 143, l’employeur visé à l’arti-
cle 143 délivre et valide pour chaque membre du personnel en service
au 1er janvier 2011 qui a mis fin à ses fonctions après cette date sans
avoir obtenu une pension de retraite, une attestation électronique
« données historiques » dans le délai d’un mois suivant la cessation des
fonctions de ce membre du personnel.

Art. 145. L’employeur visé à l’article 143 est tenu, pour chaque
membre du personnel en service au 1er janvier 2011 qui introduit une
demande de pension de retraite, ou à la suite du décès duquel une
demande de pension de survie est introduite, de délivrer et de valider
une attestation électronique « données historiques » endéans le délai
d’un mois suivant la réception de la demande de pension à moins
qu’une attestation électronique ait été délivrée conformément à l’arti-
cle 143 ou 144.

Sous-section 3. — Déclaration obligatoire si la carrière du membre
du personnel a pris fin avant le 1er janvier 2011

Art. 146. Le dernier employeur auprès duquel un membre du
personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir
obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une
attestation électronique « données historiques » dans le délai d’un mois
à partir de la réception de la demande d’une pension de retraite.

Art. 147. Le dernier employeur auprès duquel un membre du
personnel a cessé ses fonctions avant le 1er janvier 2011 sans avoir
obtenu une pension de retraite, est tenu de délivrer et de valider une
attestation électronique « données historiques » dans le délai d’un mois
à partir de la prise de connaissance de la réception d’une demande de
pension de survie.

Sous-section 4. — Déclaration obligatoire
si le membre du personnel entre en service après le 1er janvier 2011

Art. 148. Le premier employeur auprès duquel un membre du
personnel entre en service après le 1er janvier 2011 est tenu, pour ce
membre du personnel, de délivrer et de valider une attestation
électronique « données historiques » dans le délai d’un mois suivant
l’expiration du délai endéans lequel la première déclaration visée à
l’article 140 devait, pour ce membre du personnel, être faite, à moins
qu’une attestation électronique ne doive être délivrée conformément
aux articles 143 ou 144.

Sous-section 5. — Déclaration obligatoire si l’employeur tombe sous le
champ d’application du présent chapitre après le 1er janvier 2011

Art. 149. L’employeur qui ne tombe sous le champ d’application du
présent chapitre qu’après le 1er janvier 2011, est tenu pour chaque
membre du personnel de délivrer et de valider une attestation
électronique « données historiques » endéans le délai à fixer par le
SdPSP.

Dans ce cas, les données historiques couvrent les données de carrière
et de rémunération concernant la période précédant la période couverte
par la première déclaration visée à l’article 140 faite par l’employeur, et
pour autant que cette période n’aie pas encore été reprise dans une
attestation électronique visée aux articles 143, 144, ou 148 ou dans une
attestation visée à l’article 140.

Sous-section 6. — Dispositions communes

Art. 150. Les articles 145 à 147 s’appliquent uniquement si la
pension de retraite ou de survie est accordée ou gérée par le SdPSP et
que :

— soit cette pension prend cours après le 31 décembre 2012;
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— hetzij de pensioenaanvraag bij de PDOS toekomt na 31 decem-
ber 2012, waarbij de poststempel als bewijs geldt.

Art. 151. Indien meerdere werkgevers een elektronisch attest « his-
torische gegevens » aangeven, dan bevat het attest « historische
gegevens » van elke werkgever de historische gegevens die betrekking
hebben op de bij hem gepresteerde diensten en op de bij een andere
werkgever gepresteerde diensten, met uitzondering van de diensten
gepresteerd bij de werkgever die eveneens gehouden is een attest
« historische gegevens » aan te geven.

Art. 152. § 1. De aangifte kan uitsluitend elektronisch verricht
worden volgens de voorschriften van het referentiedocument voor de
volledige en gedetailleerde beschrijving van alle aangifte-elementen in
het elektronisch attest.

§ 2. Binnen een termijn van een maand na de validatie door de
werkgever van het elektronisch attest « historische gegevens » ver-
stuurt de PDOS een overzicht van de door de werkgever verklaarde
loopbaan- en bezoldigingsgegevens aan het personeelslid.

§ 3. Indien het personeelslid niet instemt met de verklaarde
loopbaan- en bezoldigingsgegevens richt hij een aanvraag voor aanvul-
ling of verbetering van de gegevens aan de werkgever die het
elektronisch attest « historische gegevens » heeft gevalideerd.

§ 4. De werkgever beslist binnen een termijn van vier maanden na de
ontvangst van de in paragraaf 3 bedoelde aanvraag van het personeels-
lid of een aanvulling of verbetering van de gegevens noodzakelijk is.

§ 5. Indien de werkgever meent dat geen aanvulling of verbetering
van de gegevens noodzakelijk is of indien de werkgever geen beslissing
neemt binnen de vier maanden na de afgifte van de in paragraaf 3
bedoelde aanvraag van het personeelslid, kan het personeelslid de
betwiste loopbaan- en bezoldigingsgegevens aan de PDOS voorleggen.

De PDOS deelt binnen de vier maanden na deze voorlegging een
beslissing over de loopbaan- en bezoldigingsgegevens mee aan de
werkgever en het personeelslid en vult aan of verbetert desgevallend
de verklaarde loopbaan- en bezoldigingsgegevens.

Art. 153. De werkgever die voor een personeelslid wiens rust- of
overlevingspensioen wordt toegekend door de PDOS het attest « his-
torische gegevens » heeft aangegeven, is niet meer gehouden een
pensioendossier over te maken aan de PDOS.

Afdeling 5. — Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 154. De loopbaan- en bezoldigingsgegevens waarvan aangifte
is gedaan overeenkomstig de afdelingen 2 tot 4 zijn rechtsgeldig tot het
ogenblik waarop een verbeterde aangifte wordt gedaan of tot het bewijs
van het tegendeel.

Art. 155. SIGeDIS bewaart en beheert de gegevens zoals bedoeld in
afdelingen 2 en 4 op elektronische wijze en stelt deze ter beschikking
van de pensioeninstellingen van de overheidssector.

Met het oog op de uitvoering van dit hoofdstuk sluiten de
pensioeninstellingen van de overheidssector en SIGeDIS een samen-
werkingsakkoord waarin alle nodige afspraken worden vastgelegd
over de doorstroming van de elektronische loopbaan- en bezoldigings-
gegevens overeenkomstig de machtigingen daartoe afgeleverd door het
Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid
bedoeld in artikel 3 van de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale
zekerheid.

Art. 156. De pensioeninstellingen van de overheidssector bewerken
de elektronische loopbaan- en bezoldigingsgegevens tot pensioengege-
vens en houden een elektronisch pensioendossier bij.

Art. 157. Voor zover de PDOS de pensioendossiers van de perso-
neelsleden van een werkgever die op 1 januari 2011 onder het
toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt niet beheert, deze werkgever
stelt de PDOS in kennis van het administratief en geldelijk statuut van
zijn personeel binnen de termijn van een maand na de inwerkingtre-
ding van dit hoofdstuk, maar ten vroegste binnen de termijn van een
maand na de bekendmaking ervan.

De werkgever die pas na 1 januari 2011 onder het toepassingsgebied
van dit hoofdstuk valt, stelt de PDOS in kennis van het administratief
en geldelijk statuut van zijn personeel binnen de termijn van een
maand nadat hij onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt.

De werkgever is gehouden het administratief en geldelijk statuut van
zijn personeel ter beschikking te stellen van de PDOS indien deze
hierom verzoekt.

— soit la demande de pension parvient au SdPSP après le
31 décembre 2012, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 151. Si plusieurs employeurs délivrent une attestation électro-
nique « données historiques », l’attestation « données historiques » de
chaque employeur contient les données historiques qui concernent les
services prestés chez lui ainsi que les services prestés chez un autre
employeur, à l’exception des services prestés chez l’employeur qui est
également tenu de délivrer une attestation « données historiques ».

Art. 152. § 1er. La déclaration peut uniquement être effectuée de
manière électronique selon les prescriptions du document de référence
servant pour la description complète et détaillée des éléments de
déclaration contenue dans l’attestation électronique.

§ 2. Dans le délai d’un mois suivant la validation par l’employeur de
l’attestation électronique « données historiques », le SdPSP envoie au
membre du personnel un aperçu des données de carrière et de
rémunération déclarées par l’employeur.

§ 3. Si le membre du personnel n’approuve pas les données de
carrière et de rémunération déclarées, il introduit auprès de l’employeur
qui a validé l’attestation électronique « données historiques » une
demande en vue de compléter ou de rectifier les données.

§ 4. L’employeur décide, dans le délai de quatre mois suivant la
réception de la demande du membre du personnel visée au paragra-
phe 3, s’il est nécessaire de compléter ou de rectifier les données.

§ 5. Si l’employeur considère qu’il n’est pas nécessaire de compléter
ou de rectifier les données ou si l’employeur ne prend pas de décision
dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande du
membre du personnel visée au paragraphe 3, le membre du personnel
peut soumettre les données de carrière et de rémunération litigieuses au
SdPSP.

Le SdPSP communique dans les quatre mois suivant cette soumission
une décision relative aux données de carrière et de rémunération à
l’employeur et au membre du personnel et complète ou rectifie le cas
échéant les données de carrière et de rémunération déclarées.

Art. 153. L’employeur qui, pour un membre du personnel pour
lequel une pension de retraite ou de survie est accordée par le SdPSP, a
délivré l’attestation « données historiques » n’est plus tenu de
transmettre un dossier de pension au SdPSP.

Section 5. — Dispositions communes

Art. 154. Les données de carrière et de rémunération dont la
déclaration est faite conformément aux sections 2 à 4 font foi jusqu’au
moment où une déclaration rectificative est délivrée ou jusqu’à preuve
du contraire.

Art. 155. SIGeDIS conserve et gère les données visées aux sections 2
et 4 de manière électronique et les met à la disposition des institutions
de pension du secteur public.

En vue de l’exécution du présent chapitre, les institutions de
pensions du secteur public et SIGeDIS concluent un accord de
collaboration dans lequel toutes les décisions nécessaires concernant le
flux des données électroniques de carrière et de rémunération sont
fixées conformément aux autorisations délivrées en la matière par le
Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, visé à l’article 3 de
la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une
Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

Art. 156. Les institutions de pension du secteur public transforment
les données électroniques de carrière et de rémunération en données de
pensions et tiennent à jour un dossier de pension.

Art. 157. Pour autant que le SdPSP ne gère pas les dossiers de
pension des membres du personnel d’un employeur qui, au 1er jan-
vier 2011, tombe sous le champ d’application de ce chapitre, cet
employeur porte le statut administratif et pécuniaire de son personnel
à la connaissance du SdPSP dans le délai d’un mois suivant l’entrée en
vigueur du présent chapitre, mais au plus tôt dans le délai d’un mois
suivant sa publication.

L’employeur qui ne tombe sous le champ d’application du présent
chapitre qu’après le 1er janvier 2011, porte le statut administratif et
pécuniaire de son personnel à la connaissance du SdPSP dans le délai
d’un mois après qu’il soit soumis au champ d’application de ce
chapitre.

L’employeur est tenu de mettre le statut administratif et pécuniaire
de son personnel à disposition du SdPSP si celui-ci le requiert.
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De werkgever stelt de PDOS in kennis van de wijzigingen in het
administratief en geldelijk statuut van zijn personeel die een weerslag
hebben op de pensioenrechten in de overheidssector binnen de termijn
van een maand na de officiële goedkeuring van deze wijzigingen.

Afdeling 6. — Toezicht

Art. 158. De werkgever bewaart een afschrift van de in artikel 140
bedoelde aangifte samen met alle verantwoordingsstukken en gege-
vens op basis waarvan hij deze aangifte heeft gedaan tot het verstrijken
van een termijn van vijf jaar na de aangifte.

Art. 159. De werkgever bewaart alle verantwoordingsstukken en
gegevens op basis waarvan hij het elektronisch attest « historische
gegevens » heeft gevalideerd tot het verstrijken van een termijn van zes
maanden na de pensionering van het personeelslid of tot het ogenblik
waarop de PDOS hem van deze bewaarplicht ontlast.

Art. 160. Op verzoek van de ambtenaren van de PDOS verstrekken
de werkgevers kosteloos alle inlichtingen, documenten of een afschrift
ervan die zij nuttig achten om de toepassing van dit hoofdstuk te
controleren.

Art. 161. Indien de ambtenaren van de PDOS bij het uitoefenen van
het toezicht vaststellen dat een werkgever een onvolledige of onjuiste
aangifte heeft gedaan, kunnen zij deze werkgever binnen een termijn
van vijf jaar na zijn onvolledige of onjuiste aangifte ertoe verplichten
een verbeterde aangifte te doen binnen de termijn van een maand
overeenkomstig hun instructies.

Indien deze vaststelling meer dan vijf jaar na de aangifte plaats heeft,
verbeteren deze ambtenaren ambtshalve de loopbaan- en bezoldigings-
gegevens in het elektronisch pensioendossier.

Afdeling 7. — Responsabilisering

Art. 162. Indien een pensioeninstelling van de overheidssector een
te hoog pensioenbedrag uitbetaalt omdat de werkgever bij het vervul-
len van de in dit hoofdstuk voorgeschreven verplichtingen de pensioen-
wetgeving opzettelijk niet heeft nageleefd, vordert hij het gedeelte van
de schuld dat hij niet kan terugvorderen van de sociaal verzekerde,
terug van de werkgever.

Afdeling 8. — Inwerkingtreding

Art. 163. § 1. Onder voorbehoud van de bepalingen van §§ 2 en 3,
treedt dit hoofdstuk in werking op 1 januari 2011.

§ 2. Voor de werkgevers waarvan het pensioen van hun personeels-
leden niet toegekend of beheerd wordt door de PDOS, is afdeling 4
slechts van toepassing voor zover de werkgever een overeenkomst
heeft gesloten met de PDOS waarin hij zich ertoe verbindt de
verplichtingen voorzien in die afdeling na te leven.

§ 3. Voor de werkgevers voor wie de PDOS bevoegd is om de
wettelijkheid en het bedrag van het pensioen van hun personeelsleden
te controleren, bepaalt de koning de inwerkingtreding van afdeling 4.
Deze datum kan in voorkomend geval verschillend zijn naargelang de
betrokken werkgever.

TITEL 14. — Maatschappelijke Integratie

ENIG HOOFDSTUK. — Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende
het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn

Art. 164. In artikel 2, § 5, eerste lid, a), van de wet van 2 april 1965
betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij de wetten
van 24 mei 1994, 7 mei 1999 en 9 juli 2004, worden de woorden « voor
zover deze inschrijving niet het adres van de Dienst Vreemdelingenza-
ken of het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de
Staatlozen betreft » ingevoegd tussen de woorden « is ingeschreven, »
en het woord « of ».

TITEL 15. — Begroting

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de Federale
Staat

Art. 165. In artikel 75 van de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale
Staat, gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009, worden
de woorden « 31 augustus » vervangen door de woorden « 31 oktober ».

Art. 166. In artikel 76 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
23 december 2009, worden de woorden « 30 september » vervangen
door de woorden « 30 november ».

L’employeur informe le SdPSP des modifications au statut adminis-
tratif et pécuniaire de son personnel qui ont une incidence sur les droits
à pension dans le secteur public dans le délai d’un mois suivant
l’approbation officielle de ces modifications.

Section 6. — Contrôle

Art. 158. L’employeur conserve une copie de la déclaration visée à
l’article 140 avec toutes les pièces justificatives et les données sur la base
desquelles elle a été faite durant un délai de cinq ans à partir de la
déclaration.

Art. 159. L’employeur conserve toutes les pièces justificatives et les
données sur la base desquelles la déclaration électronique « données
historiques » a été validée jusqu’à l’expiration du délai de six mois
après la mise à la retraite du membre du personnel ou jusqu’au moment
où le SdPSP le décharge de cette obligation de conservation.

Art. 160. A la demande des fonctionnaires du SdPSP, les employeurs
fournissent, sans frais, tous renseignements, documents ou copie de
documents que ces fonctionnaires estiment utiles pour le contrôle de
l’application du présent chapitre.

Art. 161. Si les fonctionnaires du SdPSP constatent lors de l’exercice
de leur contrôle qu’un employeur a fait une déclaration incomplète ou
inexacte, ils peuvent, dans un délai de cinq ans suivant la déclaration
incomplète ou inexacte, obliger l’employeur à faire une déclaration
rectifiée selon leurs instructions dans le délai d’un mois.

Si cette constatation est faite plus de cinq ans après la déclaration, ces
fonctionnaires modifient d’office les données de carrière et de rémuné-
ration dans le dossier électronique de pensions.

Section 7. — Responsabilisation

Art. 162. Si une institution de pension du secteur public paie un
montant de pension trop élevé parce que l’employeur, lors de
l’accomplissement des obligations prévues par le présent chapitre, n’a
intentionnellement pas respecté la législation relative aux pensions, elle
récupère auprès de l’employeur la partie de la dette qui ne peut plus
être recouvrée auprès de l’assuré social.

Section 8. — Entrée en vigueur

Art. 163. § 1er. Sous réserve des dispositions du §§ 2 et 3, le présent
chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011.

§ 2. Pour les employeurs dont la pension des membres de leur
personnel n’est pas accordée ou gérée par le SdPSP, la section 4 n’est
applicable que pour autant que l’employeur ait conclu avec le SdPSP
une convention par laquelle il s’engage à respecter les obligations
prévues par cette section.

§ 3. Pour les employeurs pour lesquels le SdPSP est habilité à
contrôler la légalité et le taux de la pension des membres de leur
personnel, le Roi détermine la date d’entrée en vigueur de la section 4.
Le cas échéant, cette date peut être différente selon l’employeur
concerné.

TITRE 14. — Intégration sociale

CHAPITRE UNIQUE. — Modification de la loi du 2 avril 1965 relative
à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d’action
sociale

Art. 164. Dans l’article 2, § 5, alinéa 1er, a), de la loi du 2 avril 1965
relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics
d’action sociale, modifié par les lois du 24 mai 1994, du 7 mai 1999 et du
9 juillet 2004, les mots « pour autant que cette inscription ne soit pas
celle de l’adresse de l’Office des Etrangers ou du Commissariat général
aux Réfugiés et aux Apatrides, » sont insérés entre les mots « au registre
d’attente » et le mot « ou ».

TITRE 15. — Budget

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi du 22 mai 2003
portant organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral

Art. 165. Dans l’article 75 de la loi du 22 mai 2003 portant
organisation du budget et de la comptabilité de l’Etat fédéral, modifié
par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots « 31 août » sont
remplacés par les mots « 31 octobre ».

Art. 166. Dans l’article 76 de la même loi, modifié par la loi-
programme du 23 décembre 2009, les mots « 30 septembre » sont
remplacés par les mots « 30 novembre ».
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Art. 167. Artikel 134 van dezelfde wet, ingevoegd bij de program-
mawet van 22 december 2008 en vervangen bij de programmawet van
23 december 2009, wordt vervangen als volgt :

« Art. 134. In afwijking van artikel 133, hebben de bepalingen van
Titel II, van hoofdstuk I van Titel III en van Titels IV, V en VI, met
uitzondering van artikel 38, uitwerking op 1 januari 2009 wat de
FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Budget en Beheerscon-
trole, de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Informatie- en
Communicatietechnologie en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van
de Voedselketen en Leefmilieu betreft, op 1 januari 2010 wat de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de FOD Sociale
Zekerheid, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de
FOD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de Armoede en Sociale
Economie betreft, en treden in werking op 1 januari 2011 wat de FOD
Financiën, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Buitenlandse
Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreft.

In afwijking van het eerste lid, zijn de artikelen 19, 20, 21 en 26 van
Titel II en hoofdstuk I van Titel III eveneens van toepassing gedurende
de begrotingsjaren 2009 tot 2011 op de andere federale en programma-
torische overheidsdiensten van het algemeen bestuur.

Voor de in het vorige lid bedoelde diensten dekken, voor de
begrotingsjaren 2009 tot 2011, de vereffeningskredieten de bedragen die
tijdens het begrotingsjaar worden geordonnanceerd in uitvoering van
de voorafgaandelijk vastgelegde verbintenissen.

In afwijking van het eerste en tweede lid is hoofdstuk 1 van Titel V
eveneens van toepassing vanaf 1 januari 2010 op de andere federale en
programmatorische overheidsdiensten van het algemeen bestuur.

In afwijking van het eerste lid treden de artikelen 7 en 8 van
hoofdstuk 1 van Titel II op 1 januari 2015 in werking wat de verwerking
van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten door de Federale Overheids-
dienst Financiën betreft. De Koning kan, voor de categorieën van fiscale
en niet-fiscale ontvangsten die Hij bepaalt, de inwerkingtreding op een
vroegere datum vastleggen. ».

Art. 168. Artikel 135 van dezelfde wet, ingevoegd bij de program-
mawet van 22 december 2008 en vervangen bij de programmawet van
23 december 2009, wordt als volgt vervangen :

« Art 135. In afwijking van artikel 66 mogen vanaf 1 januari 2009 aan
de rekenplichtigen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD
Budget en Beheerscontrole, FOD Personeel en Organisatie, FOD
Informatie- en Communicatietechnologie, FOD Volksgezondheid, Vei-
ligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, vanaf 1 januari 2010 aan de
rekenplichtigen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, FOD Sociale Zekerheid, FOD Economie, K.M.O., Middenstand
en Energie en de POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de
Armoede en Sociale Economie, en vanaf 1 januari 2011 aan de
rekenplichtigen van de FOD Financiën, FOD Mobiliteit en Vervoer en
de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking, voorschotten worden toegekend om de betaling van
sommige uitgaven mogelijk te maken. De maximumbedragen van die
voorschotten en van de betrokken uitgaven, alsook de aard van deze
laatste worden in de bijzondere departementale wetsbepalingen vast-
gesteld. ».

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen van de wet van 22 mei 2003 tot
wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof

Art. 169. Artikel 11 van de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de
wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, vervangen
bij de programmawet van 23 december 2009, wordt als volgt vervan-
gen :

« Art. 11. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2012. ».

Art. 170. Artikel 12 van dezelfde wet, ingevoegd bij de programma-
wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de programmawet van
23 december 2009, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :

« § 3. In afwijking van artikel 11 treden de bepalingen van artikel 2 in
werking op 1 januari 2011 voor de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit en
Vervoer en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. »

Art. 167. L’article 134 de la même loi, inséré par la loi-programme
du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décem-
bre 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 134. Par dérogation à l’article 133, les dispositions du Titre II,
du chapitre Ier du Titre III et des Titres IV, V et VI, à l’exception de
l’article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne
les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la
Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l’Informa-
tion et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement, le 1er janvier 2010 en ce qui
concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité
sociale, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie, et SPP
Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et
entrent en vigueur le 1er janvier 2011 en ce qui concerne le SPF Finances,
le SPF Mobilité et Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au développement.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et
le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années
budgétaires 2009 à 2011 aux autres services publics fédéraux et de
programmation de l’administration générale.

Pour les services visés à l’alinéa précédent, pour les années budgé-
taires 2009 à 2011, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui
sont ordonnancées au cours de l’année budgétaire en exécution des
obligations préalablement engagées.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V est
également applicable à partir du 1er janvier 2010 aux autres services
publics fédéraux et de programmation de l’administration générale.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 7 et 8 du chapitre 1er du
Titre II entrent en vigueur le 1er janvier 2015 en ce qui concerne le
traitement des recettes fiscales et non-fiscales par le Service public
fédéral Finances. Le Roi peut, pour les catégories de recettes fiscales et
non-fiscales qu’Il détermine, fixer l’entrée en vigueur à une date
antérieure. ».

Art. 168. L’article 135 de la même loi, inséré par la loi-programme
du 22 décembre 2008 et remplacé par la loi-programme du 23 décem-
bre 2009, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 135. Par dérogation à l’article 66, des avances peuvent être
octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF
Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion,
SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l’Information et de
la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne
alimentaire et Environnement, à partir du 1er janvier 2010, aux
comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF
Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et
SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, et
à partir du 1er janvier 2011 aux comptables des SPF Finances, SPF
Mobilité et Transports et SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au développement, afin de permettre le paiement de
certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des
dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés
dans les dispositions particulières départementales. ».

CHAPITRE 2. — Modifications de la loi du 22 mai 2003 modifiant
la loi du 29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des
comptes

Art. 169. L’article 11 de la loi du 22 mai 2003 modifiant la loi du
29 octobre 1846 relative à l’organisation de la Cour des comptes,
remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par
ce qui suit :

« Art. 11. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ».

Art. 170. L’article 12 de la même loi, inséré par la loi-programme du
22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décem-
bre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. Par dérogation à l’article 11, les dispositions de l’article 2 entrent
en vigueur le 1er janvier 2011 pour le SPF Finances, le SPF Mobilité et
Transports et le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au développement. ».
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HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 29 oktober 1846
op de inrichting van het Rekenhof

Art. 171. Artikel 22 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting
van het Rekenhof, ingevoegd bij de programmawet van 22 decem-
ber 2008 en gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009,
wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidende :

« § 3. Artikel 5, vierde lid, en de artikelen 14 en 15 zijn niet meer van
toepassing op de FOD Financiën, FOD Mobiliteit en Vervoer en FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king vanaf 1 januari 2011. »

HOOFDSTUK 4. — De controle van de vastleggingen

Art. 172. Artikel 15 van de programmawet van 22 december 2008,
vervangen bij de programmawet van 23 december 2009, wordt
vervangen als volgt :

« Art. 15. De artikelen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op
de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, FOD Budget en Beheerscon-
trole, FOD Personeel en Organisatie, FOD Informatie- en Communica-
tietechnologie, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD
Sociale Zekerheid, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedsel-
keten en Leefmilieu, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,
POD Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de Armoede en Sociale
Economie, FOD Financiën, FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwer-
king. »

HOOFDSTUK 5. — Inwerkingtreding

Art. 173. Deze titel treedt in werking op 1 januari 2011, met
uitzondering van de artikelen 165 tot 168 die uitwerking hebben met
ingang van 1 januari 2009.

TITEL 16. — Energie

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wet van 11 april 2003 betreffende de
voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor
het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales

Art. 174. In artikel 14, paragraaf 8, van de wet van 11 april 2003
betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze
centrales, ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008 en
gewijzigd bij de programmawet van 23 december 2009, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° een lid wordt ingevoegd tussen het vierde en vijfde lid, luidende :

« Het globaal bedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2010 is
vastgesteld op 250 miljoen euro. Dit bedrag zal worden aangewend
voor het budget van de Rijksmiddelenbegroting. »;

2° na het achtste lid, dat het negende lid wordt, wordt een nieuw lid
ingevoegd, luidende :

« Voor het jaar 2010 draagt de kernprovisievennootschap de reparti-
tiebijdrage bedoeld in het vijfde lid over volgens dezelfde modaliteiten
als deze voorzien bij het zevende lid. In afwijking van de bepalingen
van het zevende lid wordt de repartitiebijdrage bedoeld in het vijfde lid
overgedragen op bankrekening 679-2003169-22 ter attentie van de FOD
Financiën. »

Art. 175. In artikel 22bis, paragraaf 1, eerste lid, van dezelfde wet,
ingevoegd bij de programmawet van 22 december 2008 en gewijzigd bij
de programmawet van 23 december 2009, worden de woorden « eerste
tot zesde lid » vervangen door de woorden « eerste tot zevende lid ».

HOOFDSTUK 2. — Bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen
krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige producten en andere door middel van leidingen

Art. 176. Het koninklijk besluit van 9 maart 2010 tot vaststelling van
de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkings-
kosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het
Gas voor het jaar 2010 wordt bekrachtigd.

Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

Art. 177. Het koninklijk besluit van 9 maart 2010 tot vaststelling van
de bedragen voor 2010 van de fondsen die bestemd zijn voor de
financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van
maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan
beschermde residentiële afnemers wordt bekrachtigd.

Deze bepaling heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 29 octobre 1846
relative à l’organisation de la Cour des comptes

Art. 171. L’article 22 de la loi du 29 octobre 1846 relative à
l’organisation de la Cour des comptes, inséré par la loi-programme du
22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 23 décem-
bre 2009, est complété par le paragraphe 3, rédigé comme suit :

« § 3. L’article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus
d’application aux SPF Finances, SPF Mobilité et Transports, SPF
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développe-
ment à partir du 1er janvier 2011. »

CHAPITRE 4. — Du contrôle des engagements

Art. 172. L’article 15 de la loi-programme du 22 décembre 2008,
remplacé par la loi-programme du 23 décembre 2009, est remplacé par
ce qui suit :

« Art. 15. Les articles du présent chapitre sont applicables unique-
ment aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et
Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie
de l’Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et
Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF Economie, P.M.E.,
Classes moyennes et Energie, SPP Intégration sociale, Lutte contre la
Pauvreté et Economie sociale, SPF Finances, SPF Mobilité et Transports
et au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au
développement. »

CHAPITRE 5. — Entrée en vigueur

Art. 173. Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à
l’exception des articles 165 à 168 qui produisent leurs effets le
1er janvier 2009.

TITRE 16. — Energie

CHAPITRE 1er. — Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions
constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion
des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 174. A l’article 14, paragraphe 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les
provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires
et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales,
inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la
loi-programme du 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont
apportées :

1° un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 4
et 5 :

« Pour l’année 2010, le montant global de la contribution de
répartition est fixé à 250 millions d’euros. Ce montant sera affecté au
budget des Voies et Moyens. »;

2° après l’alinéa 8, qui devient l’alinéa 9, un nouvel alinéa, rédigé
comme suit, est inséré :

« Pour l’année 2010, la société de provisionnement nucléaire transfère
la contribution de répartition visée à l’alinéa 5 selon les mêmes
modalités que celles prévues à l’alinéa 7. En dérogation aux disposi-
tions de l’alinéa 7, la contribution de répartition visée à l’alinéa 5 est
transférée sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l’attention du
SPF Finances. »

Art. 175. A l’article 22bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi,
inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par la
loi-programme du 23 décembre 2009, les mots « alinéas 1er à 6 » sont
remplacés par les mots « alinéas 1er à 7 ».

CHAPITRE 2. — Confirmation de divers arrêtés royaux pris en vertu de la loi
du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité et de la
loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par
canalisations

Art. 176. L’arrêté royal du 9 mars 2010 fixant les montants destinés
au financement des frais de fonctionnement de la Commission de
Régulation de l’Electricité et du Gaz pour l’année 2010 est confirmé.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.

Art. 177. L’arrêté royal du 9 mars 2010 déterminant les montants
pour 2010 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de
l’application de prix maximaux pour la fourniture d’électricité et de gaz
naturel aux clients protégés résidentiels est confirmé.

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2010.
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HOOFDSTUK 3. — Fonds op middellange termijn — Wijzigingen
van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen
1979-1980

Art. 178. Artikel 179, § 2, 2°, van de wet van 8 augustus 1980
betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 wordt aangevuld met
de volgende zin :

« De voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de raad van
bestuur, opgericht door het koninklijk besluit van 30 maart 1981
houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van
de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en
splijtstoffen, vertegenwoordigen het Rijk of een Gewest. »

Art. 179. Artikel 179, § 2, 4°, van dezelfde wet wordt als volgt
aangevuld :

« De instelling wordt bovendien gemachtigd om elke handeling te
stellen en elke maatregel te treffen die erop gericht is het maatschap-
pelijk draagvlak dat vereist is voor de integratie van een bergingsin-
stallatie voor radioactief afval in een lokale collectiviteit, te creëren en
in stand te houden. ».

Art. 180. In artikel 179, § 2, 10°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wetten van 12 december 1997 en 27 april 2007, wordt de volgende tekst
ingevoegd vóór de laatste zin van het laatste lid :

« De instelling kan, voor de uitvoering van haar opdrachten,
rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan vennootschappen, vere-
nigingen, samenwerkingsverbanden en andere rechtspersonen, alsook
aan overleg- en beheerorganen, en kan voornoemde structuren oprich-
ten, voor zover de deelname of oprichting bijdraagt tot de verwezen-
lijking van de opdrachten van de instelling. De beslissing om een
handelsvennootschap op te richten of erin deel te nemen, wordt
goedgekeurd door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad. »

Art. 181. Artikel 179, § 2, 11°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wetten van 12 december 1997 en 30 december 2001, wordt aangevuld
als volgt :

« De Instelling kan een fonds oprichten voor de financiering van haar
opdrachten op lange termijn, ook Fonds op lange termijn genoemd. Dit
fonds dient om alle kosten en investeringen te dekken die noodzakelijk
zijn om het radioactieve afval op te slaan en om berginginstallaties voor
het radioactieve afval te bouwen, te exploiteren en te sluiten, en er de
institutionele controle van te verzekeren, in overeenstemming met de
vergunningen die uitgereikt zijn om deze activiteiten uit te voeren.

Het Fonds op lange termijn wordt gestijfd door retributies die in
rekening worden gebracht van de producenten van radioactief afval.
Deze retributies worden berekend op basis van de kosten die toe te
schrijven zijn aan het respectieve afval van deze producenten en die
worden geraamd op basis van de leidende principes die door de
Koning worden vastgesteld, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad.

De waarden van deze leidende principes, alsook bepaalde modali-
teiten voor het stijven van het fonds op lange termijn, worden in
onderlinge overeenstemming vastgesteld tussen de Instelling en de
afvalproducenten, en zijn het voorwerp van daartoe gesloten overeen-
komsten. Indien het onmogelijk is deze waarden en modaliteiten door
een overeenkomst vast te stellen, worden ze op eensluidend advies van
de instelling, vastgesteld door de Koning, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad.

De Instelling kan een fonds oprichten, ook Fonds op middellange
termijn genoemd, om de kosten te dekken van de bijbehorende
voorwaarden die werden goedgekeurd, enerzijds, door de gemeente-
raad (-raden) van de gemeente(n) die het mogelijk heeft (hebben)
gemaakt een maatschappelijk draagvlak te creëren en te bestendigen
voor de vestiging van een bergingsinstallatie, door de ontwikkeling en
de instandhouding van een participatief proces of van elke andere
bestaande of uit te werken methode of procédé die hetzelfde resultaat
bereikt, en, anderzijds, op voorstel van de Instelling, door de federale
regering.

Deze kosten worden gemaakt om het vereiste maatschappelijk
draagvlak te creëren en in stand te houden voor de integratie van een
bergingsinstallatie voor radioactief afval in een lokale collectiviteit.

In ieder geval kunnen de middelen van het Fonds op middellange
termijn worden aangewend om alle of een deel van de kosten te
financieren verbonden aan de investering en de exploitatie van de
infrastructuren alsook aan de activiteiten en projecten van de lokale
collectiviteit die, via een participatief proces, de continuïteit van het
maatschappelijk draagvlak voor de berging verzekert.

CHAPITRE 3. — Fonds à moyen terme
Modifications de la loi du 8 août 1980

relative aux propositions budgétaires 1979-1980

Art. 178. L’article 179, § 2, 2°, de la loi du 8 août 1980 relative aux
propositions budgétaires 1979-1980 est complété par la phrase sui-
vante :

« Le président, les vice-présidents et les membres du conseil
d’administration, créé par l’arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant
les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l’organisme
public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles,
représentent l’Etat ou une Région. »

Art. 179. L’article 179, § 2, 4°, de la même loi, est complété de la
manière suivante :

« En outre, l’organisme est habilité à prendre toute action et toute
mesure qui est destinée à créer et à maintenir l’assise sociétale
nécessaire pour assurer l’intégration d’une installation de dépôt final de
déchets radioactifs dans une collectivité locale. ».

Art. 180. Dans l’article 179, § 2, 10°, de la même loi, modifié par les
lois des 12 décembre 1997 et 27 avril 2007, le texte suivant est inséré
avant la dernière phrase du dernier alinéa :

« Pour exécuter ses missions l’organisme peut, directement ou
indirectement, participer à des sociétés, associations, groupements
d’intérêt et autres personnes morales, ainsi qu’à des organes de
concertation et de gestion, et constituer les structures précitées pour
autant que la participation ou la constitution contribue à la réalisation
des missions de l’Organisme. La décision de participer à ou de créer
une société commerciale est approuvée par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres. »

Art. 181. L’article 179, § 2, 11°, de la même loi, modifié par les lois du
12 décembre 1997 et du 30 décembre 2001, est complété comme suit :

« L’Organisme peut constituer un fonds de financement de ses
missions à long terme, aussi appelé Fonds à long terme. Ce Fonds a
pour objet de couvrir tous les coûts et investissements qui sont
nécessaires en vue d’entreposer les déchets radioactifs et de construire,
d’exploiter et de fermer des installations de dépôt final de déchets
radioactifs, ainsi que d’en assurer le contrôle institutionnel, conformé-
ment aux autorisations délivrées pour exercer ces activités.

Le Fonds à long terme est alimenté par des redevances mises à charge
des producteurs de déchets radioactifs. Ces redevances sont calculées
en fonction des charges qui sont imputables aux déchets respectifs de
ces producteurs et qui sont estimées sur la base des principes directeurs
établis par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Les valeurs de ces principes directeurs ainsi que certaines modalités
d’alimentation du fonds à long terme sont fixées de commun accord
entre l’Organisme et les producteurs de déchets, et font l’objet de
conventions passées à cet effet. En cas d’impossibilité de fixer ces
valeurs et ces modalités par voie conventionnelle, celles-ci sont établies
par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis
conforme de l’Organisme.

L’organisme peut constituer un fonds, aussi appelé Fonds à moyen
terme, destiné à couvrir les coûts des conditions associées qui ont été
approuvées, d’une part, par le(s) conseil(s) communal(-aux) de(s) la(les)
commune(s) qui a (ont) rendu possibles la création et la continuité
d’une assise sociétale pour implanter une installation de dépôt final,
par le développement et le maintien d’un processus participatif ou de
toute autre méthode ou procédé, existant ou à élaborer, atteignant le
même résultat et, d’autre part, sur proposition de l’Organisme, par le
gouvernement fédéral.

Ces coûts sont exposés en vue de créer et de maintenir l’assise
sociétale requise pour assurer l’intégration d’une installation de dépôt
final de déchets radioactifs dans une collectivité locale.

En tout état de cause, les moyens du Fonds à moyen terme peuvent
être utilisés pour financer tout ou partie des coûts liés à l’investissement
et à l’exploitation des infrastructures, ainsi qu’aux activités et aux
projets de la collectivité locale qui, par le biais d’un processus
participatif, assure la continuité de l’assise sociétale du dépôt final.
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Het Fonds op middellange termijn wordt gestijfd door de integratie-
bijdrage die geheven wordt bij de producenten van radioactief afval.
Deze integratiebijdrage wordt berekend op basis van de totale capaci-
teit van de bergingsinstallatie en de totale respectieve afvalhoeveelhe-
den van de producenten die bestemd zijn om er geborgen te worden.

Het bedrag van de integratiebijdrage die verschuldigd is om het
Fonds op middelange termijn te stijven, wordt als volgt vastgesteld :

Hp = ( Qp / Qt) x T x FC

waarbij :

Hp = het bedrag van de door afvalproducent P verschuldigde
bijdrage aan het Fonds op middellange termijn;

T = het totale bedrag van de bijdrage aan het Fonds op middellange
termijn;

Qt = de totale capaciteit van de bergingsinstallatie, uitgedrukt in m3,
zoals vermeld in de aanvraag voor de oprichtingsvergunning van de
bergingsinstallatie, overeenkomstig de wet van 15 april 1994 betref-
fende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de
uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle;

Qp = de totale hoeveelheid afval, uitgedrukt in m3, die gereserveerd
wordt voor producent P, en die bestemd is om geborgen te worden op
de bergingssite, bijgewerkt op 1 januari van het jaar waarin de belasting
van kracht wordt;

FC = corrigerende factor, rekening houdend met de vrijstellingen.

De Instelling int de integratiebijdrage volgens de modaliteiten en op
het tijdstip vastgesteld door de Koning. Het bedrag T voor het Fonds op
middellange termijn, aangelegd voor de oppervlakteberging van het
afval van categorie A op het grondgebied van de gemeente Dessel,
bedraagt 130 000 000 euro. De Koning bepaalt, op voorstel van de
Instelling, de waarde van Qt, Qp en FC, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad.

Het bedrag T wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de schomme-
lingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen vanaf het jaar 2010
tot het jaar waarin het bedrag T integraal wordt geheven bij de
producenten. Tijdens de heffingsperiode worden de uitgevoerde heffin-
gen afgetrokken van het bedrag T alvorens tot de indexering over te
gaan.

De verplichting om bij te dragen tot het Fonds op middellange
termijn, gaat in vanaf het ogenblik dat de bergingsinstallatie voor
radioactief afval het voorwerp is geweest van een definitieve en
uitvoerbare oprichtingsvergunning, overeenkomstig de wet van
15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het
leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren
en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle,
alsook van een bouwvergunning en, in voorkomend geval, een
milieuvergunning, overeenkomstig de van toepassing zijnde geweste-
lijke regelgeving.

Op voorwaarde dat hun individueel aandeel in de capaciteit niet
meer dan 3 % van de totale capaciteit van de bergingsinstallatie
bedraagt, zijn de openbare onderzoeksinstellingen die voor het meren-
deel betaald worden door de Staat, een Gemeenschap of een Gewest, en
de openbare of private instellingen die actief zijn in de sector van de
gezondheidszorg, vrijgesteld van betaling van de integratiebijdrage.
Voor zover hun individueel aandeel in de capaciteit voormelde
drempel niet overschrijdt, zijn de occasionele producenten van radio-
actief afval eveneens vrijgesteld.

De middelen van het Fonds op middellange termijn kunnen in ieder
geval worden aangewend ten behoeve van de lokale collectiviteit en/of
haar inwoners die het mogelijk hebben gemaakt een maatschappelijk
draagvlak te creëren en te bestendigen voor de vestiging van een
bergingsinstallatie, door de ontwikkeling en de instandhouding van
een participatief proces of van elke andere bestaande of uit te werken
methode die hetzelfde resultaat bereikt, of ten behoeve van de lokale
collectiviteit en/of haar inwoners die worden geraadpleegd in het
kader van de vergunningsprocedure ter uitvoering van de wet van
15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het
leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren
en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

De middelen van het Fonds op middellange termijn kunnen worden
gebruikt vanaf het ogenblik dat de integratiebijdrage wordt geheven bij
de producenten, overeenkomstig het punt 14° van deze paragraaf.

Binnen de Instelling wordt een toezichtcomité opgericht, belast met
het controleren van de bestemming van de middelen van het Fonds op
middellange termijn. De Koning bepaalt de samenstelling en de
modaliteiten van de uitoefening van zijn opdracht, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. »

Le Fonds à moyen terme est alimenté par la cotisation d’intégration
prélevée auprès des producteurs de déchets radioactifs. La cotisation
d’intégration est calculée sur la base de la capacité totale du dépôt et
des quantités totales respectives de déchets des producteurs qui sont
destinées à y être déposées.

Le montant de la cotisation d’intégration due pour alimenter le Fonds
à moyen terme est fixé comme suit :

Hp = ( Qp / Qt) x T x FC

où :

Hp = le montant de la contribution au Fonds à moyen terme due par
le producteur de déchets P;

T = le montant total de la contribution au Fonds à moyen terme;

Qt = la capacité totale du dépôt, exprimée en m3, telle que reprise
dans la demande de l’autorisation de création du dépôt, conformément
à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de
l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements ioni-
sants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Qp = la quantité totale de déchets, exprimée en m3, réservée au
producteur P, destinée à être mise en dépôt final dans le site de dépôt,
mise à jour au premier janvier de l’année d’entrée en vigueur de la taxe;

FC = facteur correctif tenant compte des exemptions.

L’Organisme recouvre la cotisation d’intégration, selon les modalités
et au moment fixés par le Roi. Le montant T pour le Fonds à moyen
terme constitué pour le dépôt en surface des déchets de catégorie A sur
le territoire de la commune de Dessel s’élève à 130 000 000 euro. Sur
proposition de l’Organisme, le Roi fixe la valeur de Qt, de Qp et de FC,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le montant T est indexé annuellement sur la base des fluctuations de
l’indice des prix à la consommation à partir de l’année 2010 jusque
l’année au cours de laquelle le montant T est intégralement prélevé
auprès des producteurs. Au cours de la période de prélèvement, les
prélèvements effectués sont soustraits du montant T avant de procéder
à l’indexation.

L’obligation de contribuer au Fonds à moyen terme débute dès
l’instant où l’installation de dépôt final des déchets radioactifs a fait
l’objet d’une autorisation définitive et exécutoire de création, confor-
mément à la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population
et de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que
d’une autorisation de bâtir, et, le cas échéant, d’une autorisation
d’environnement, conformément à la législation régionale applicable.

A condition que leur part individuelle de capacité n’excède pas 3 %
de la capacité totale du dépôt, les institutions publiques de recherche
émargeant majoritairement au budget de l’Etat, d’une Communauté ou
d’une Région, et les institutions, publiques ou privées, actives dans le
secteur des soins de santé, sont dispensées du paiement de la cotisation
d’intégration. Pour autant que leur part individuelle de capacité
n’excède pas le seuil précité, les producteurs occasionnels de déchets
radioactifs sont également dispensés.

Peuvent, en tout état de cause, bénéficier des moyens du Fonds à
moyen terme, la collectivité locale et/ou ses habitants qui ont permis la
création et la continuité d’une assise sociétale pour implanter une
installation de dépôt final, par le développement et le maintien d’un
processus participatif ou de toute autre méthode, existante ou à
élaborer, atteignant le même résultat, ou la collectivité locale et/ou ses
habitants consulté(s) dans le cadre de la procédure d’autorisation
établie en application de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection
de la population et de l’environnement contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants et relative à l’Agence fédérale de Contrôle
nucléaire.

Les moyens du Fonds à moyen terme peuvent être utilisés dès que
débute le prélèvement de la cotisation d’intégration auprès des
producteurs, conformément au point 14° du présent paragraphe.

Un comité de surveillance est constitué au sein de l’Organisme et est
chargé de contrôler l’affectation des moyens du Fonds à moyen terme.
Le Roi fixe sa composition et les modalités d’exercice de sa mission, par
un arrêté délibéré en Conseil des ministres. ».
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Art. 182. In artikel 179, § 2, van dezelfde wet wordt de bepaling
onder 11°bis ingevoegd, luidende :

« 11°bis. Om de integratiebijdrage te innen die het Fonds op
middellange termijn stijft, richt de Instelling een schriftelijk verzoek aan
elke producent, binnen de termijn en volgens de modaliteiten die door
de Koning zijn vastgesteld. Dit verzoek specificeert het verschuldigde
bedrag en vermeldt het rekeningnummer waarop dit bedrag moet
worden gestort. De producent beschikt over een termijn van maximum
50 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de verzending van het
schriftelijk verzoek van de Instelling om tot betaling over te gaan. Bij
gebrek aan betaling binnen deze termijn, zal de Instelling de producent
aanmanen te betalen binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de
dag die volgt op de verzending van de ingebrekestelling.

Indien de producent de betaling van de integratiebijdrage niet
uitvoert overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het voorgaande
lid, en dit zonder enige rechtvaardiging, of wanneer de verstrekte
rechtvaardiging onaanvaardbaar wordt geacht door de Instelling, kan
deze de producent een administratieve boete opleggen waarvan het
bedrag maximum 30 % van de onbetaalde som bedraagt. De producent
wordt per aangetekende brief in kennis gesteld van de beslissing om
een administratieve boete op te leggen. De kennisgeving vermeldt de
betalingswijze en de betalingstermijn.

Elk geschil betreffende een administratieve boete die wordt opgelegd
om het Fonds op middellange termijn te stijven, wordt voor de
rechtbank van eerste aanleg gebracht. Op straffe van verval dient de
aanhangigmaking bij de rechtbank te gebeuren door middel van een
verzoekschrift binnen de twee maanden die volgen op de kennisgeving
van de boete. ».

Art. 183. In artikel 179, § 2, 12°, van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 12 december 1997, wordt het eerste lid vervangen door de
volgende leden :

« De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, in overeenstemming met de bepalingen van het 11° van
deze paragraaf, de financieringsvoorwaarden voor de activiteiten van
de Instelling reglementeren.

De in het vorige lid bepaalde delegatie heeft niet tot doel de
essentiële bestanddelen te bepalen van de integratiebijdrage die ten
voordele van het Fonds op middellange termijn wordt geïnd. »

Art. 184. Artikel 179, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met de
bepaling onder 15°, luidende :

« 15° De activiteiten van de Instelling, alsook de activiteiten die
gedekt worden door het Fonds op middellange termijn, kunnen
aanvullend worden gefinancierd door middel van de volgende inkom-
sten :

a) de legaten en schenkingen te harer gunste;

b) de occasionele toelagen en inkomsten;

c) alle andere wettelijke of reglementaire ontvangsten verbonden aan
haar actie en de vergoedingen voor prestaties. ».

Art. 185. Artikel 179, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met de
bepaling onder 16°, luidende :

« 16° Naast de algemene bevoegdheid die haar wordt verleend in 10°,
beschikt de Instelling, in het kader van de activiteiten die zij uitvoert
om een maatschappelijk draagvlak te creëren en in stand te houden dat
vereist is voor de integratie van een bergingsinstallatie voor radioactief
afval, over de specifieke bevoegdheid om een fonds met rechtspersoon-
lijkheid op te richten, Lokaal fonds genaamd, dat tot doel heeft een
duurzame meerwaarde te creëren voor een lokale collectiviteit. Het
Lokaal fonds neemt de vorm aan van een private stichting die, voor
zover daarvan niet wordt afgeweken bij deze wet, onderworpen is aan
de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoog-
merk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen.

De middelen van het Lokaal fonds komen voort uit het Fonds op
middellange termijn dat door de Instelling wordt opgericht overeen-
komstig het 11° van deze paragraaf.

De Instelling stelt de statuten van het Lokaal fonds vast. Iedere
wijziging van deze statuten is onderworpen aan de voorafgaande
goedkeuring van de Instelling. Het recht om voor de rechtbank van
eerste aanleg een vordering tot wijziging van de statuten in te stellen
overeenkomstig artikel 30, § 3, van de wet van 27 juni 1921 betreffende
de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, komt, in afwijking van zulke
bepaling, uitsluitend toe aan de Instelling.

Binnen het vermogen van het Lokaal fonds kunnen afzonderlijke
compartimenten worden ingericht. De compartimenten worden onaf-
hankelijk van elkaar beheerd op bestuurlijk, boekhoudkundig en

Art. 182. Dans l’article 179, § 2, de la même loi, un 11°bis est inséré,
rédigé comme suit :

« 11°bis. En vue de recouvrer la cotisation d’intégration qui alimente
le Fonds à moyen terme, l’Organisme adresse une demande écrite à
chaque producteur, dans le délai et selon les modalités fixées par le Roi.
Cette demande spécifie le montant dû et mentionne le numéro de
compte sur lequel celui-ci doit être versé. Le producteur dispose d’un
délai de maximum 50 jours calendrier à partir du lendemain de l’envoi
de la demande écrite par l’Organisme pour procéder au paiement. A
défaut de paiement dans ce délai, l’Organisme met le producteur en
demeure de payer dans un délai de 15 jours calendriers à compter du
lendemain de l’envoi de la mise en demeure.

Si le producteur n’effectue pas le paiement de la cotisation d’intégra-
tion conformément aux conditions fixées à l’alinéa précédent, et ce en
l’absence de toute justification, ou lorsque les justifications données ne
sont pas jugées valables par l’Organisme, celui-ci peut lui imposer une
amende administrative dont le montant s’élève à maximum 30 % de la
somme non payée. La décision d’imposer une amende administrative
est notifiée au producteur par lettre recommandée. La notification
mentionne le mode et le délai de paiement.

Tout litige relatif à une amende administrative imposée en vue
d’assurer l’alimentation du Fonds à moyen terme est porté devant le
tribunal de première instance. Sous peine de déchéance, le tribunal est
saisi par voie de requête introduite dans les deux mois qui suivent la
notification de l’amende. ».

Art. 183. Dans l’article 179, § 2, 12°, de la même loi, modifié par la loi
du 12 décembre 1997, le premier alinéa est remplacé par les alinéas
suivants :

« Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
conformément aux dispositions du 11° du présent paragraphe, régle-
menter les modalités de financement des activités de l’Organisme.

La délégation prévue à l’alinéa précédent n’a pas pour objet de
déterminer les éléments constitutifs essentiels de la cotisation d’inté-
gration perçue au profit du Fonds à moyen terme. »

Art. 184. L’article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 15°
rédigé comme suit :

« 15° Les activités de l’Organisme, ainsi que celles couvertes par le
Fonds à moyen terme, peuvent être financés de manière additionnelle
à partir des ressources suivantes :

a) les legs et donations en sa faveur;

b) les subsides et revenus occasionnels;

c) toutes autres recettes légales et réglementaires liées à son action et
les indemnités pour prestations. ».

Art. 185. L’article 179, § 2, de la même loi, est complété par le 16°,
rédigé comme suit :

« 16° Outre la compétence générale qui lui est attribuée au 10°,
l’Organisme dispose, dans le cadre des activités qu’il mène afin de créer
et de maintenir une assise sociétale nécessaire à l’intégration d’une
installation de dépôt définitif de déchets radioactifs, de la compétence
spécifique de créer un fonds doté de la personnalité juridique, nommé
Fonds Local, qui a pour objectif de créer une plus-value durable pour
une collectivité locale. Le Fonds local prend la forme d’une fondation
de droit privé qui, dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la
présente loi, est soumise à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans
but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les
fondations.

Les moyens du Fonds local proviennent du Fonds à moyen terme
constitué par l’Organisme conformément au 11° du présent paragraphe.

L’Organisme établit les statuts du Fonds local. Toute modification de
ces statuts est subordonnée à l’accord préalable de l’Organisme. Le
droit d’introduire une demande de modification des statuts devant le
tribunal de première instance, conformément à l’article 30, § 3, de la loi
du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, revient, par déroga-
tion à cette disposition, exclusivement à l’Organisme.

Des compartiments distincts peuvent être établis au sein du patri-
moine du Fonds local. Les compartiments sont gérés séparément les
uns des autres sur le plan administratif, comptable et financier, selon les
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financieel vlak, volgens de in de statuten van het Lokaal fonds
vastgestelde modaliteiten. Indien, overeenkomstig het voorgaande,
verschillende compartimenten worden gecreëerd binnen het vermogen
van het Lokaal fonds :

a) dient elke verrichting op expliciete wijze te worden toegerekend
aan één of meer compartimenten;

b) strekken, in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet
van 16 december 1851, de activa van een compartiment uitsluitend tot
waarborg voor de rechten van de schuldeisers van dit compartiment, en
zijn de rechten van deze schuldeisers beperkt tot de activa van dit
compartiment;

c) worden deze compartimenten afzonderlijk vereffend.

Naast het algemene toezicht dat wordt uitgeoefend door het
toezichtcomité bedoeld in het 11°, laatste lid, van deze paragraaf is het
Lokaal fonds onderworpen aan een specifiek toezicht van de Instelling
op de naleving van haar statuten, de in uitvoering van deze statuten
vastgestelde reglementen en, in het algemeen, van de wet- en
regelgeving die van toepassing is op het Lokaal fonds. De Instelling kan
dit toezicht uitoefenen door tussenkomst van een waarnemer die zij
aanstelt overeenkomstig de door de Koning vastgestelde modaliteiten.
Om dit toezicht uit te oefenen, beschikken de Instelling en de door haar
aangestelde waarnemer over de meest uitgebreide waarnemings-,
informatie- en inzagerechten. In het kader van dit specifieke toezicht
zijn de Instelling en de waarnemer gemachtigd om de door de organen
van het Lokaal fonds genomen beslissingen op te schorten en te
vernietigen. De modaliteiten volgens dewelke dit specifieke toezicht
wordt uitgeoefend, worden bepaald door de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

Naast de hypotheses waarin de gevallen van ontbinding, door de
rechtbank van eerste aanleg, bedoeld in artikel 39 van de wet van
27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen,
kunnen worden toegepast, kan het Lokaal fonds worden ontbonden bij
beslissing van de Instelling :

a) in de gevallen bedoeld in het eerste lid, 1° tot 4°, van het
voornoemde artikel 39;

b) bij herhaalde vernietiging van beslissingen op basis van het
vernietigingstoezicht bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 40, paragraaf 1, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de
verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen
zonder winstoogmerk en de stichtingen, is niet van toepassing op de
vereffening van het Lokaal fonds. Alleen de Instelling kan optreden als
vereffenaar van het Lokaal fonds. Bij de ontbinding van het Lokaal
fonds verkrijgt de Instelling van rechtswege de hoedanigheid van
vereffenaar van het Lokaal fonds, en bepaalt de Instelling de wijze
waarop dit fonds zal worden vereffend, ongeacht of tot deze ontbinding
wordt besloten door de Instelling overeenkomstig het voorgaande lid of
door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig artikel 39 van de
wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoog-
merk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen.

Het na vereffening van het Lokaal fonds resterende vermogen keert
terug naar het Fonds op middellange termijn en wordt opnieuw
aangewend voor de dekking van de kosten van de aanvullende
voorwaarden die door dit laatste fonds moeten worden gefinancierd.
Artikel 28, 6°, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen
zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winst-
oogmerk en de stichtingen, is niet van toepassing op het Lokaal fonds. »

Art. 186. Artikel 178 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

TITEL 17. — Migratie en Asiel

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van de procedure
om een verblijfsvergunning te bekomen om medische redenen

Art. 187. Artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij wet van 15 septem-
ber 2006 en gewijzigd bij de wetten van 6 mei 2009 en 7 juni 2009 wordt
vervangen als volgt :

1° « Art. 9ter. § 1. De in België verblijvende vreemdeling die zijn
identiteit aantoont overeenkomstig § 2 en die op zodanige wijze lijdt
aan een ziekte dat deze ziekte een reëel risico inhoudt voor zijn leven
of fysieke integriteit of een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of
vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in
zijn land van herkomst of het land waar hij verblijft, kan een
machtiging tot verblijf in het Rijk aanvragen bij de minister of zijn
gemachtigde.

modalités arrêtées dans les statuts du Fonds local. Si, conformément à
ce qui précède, différents compartiments sont créés au sein du
patrimoine du Fonds local :

a) toute opération est obligatoirement imputée de manière explicite
sur un ou plusieurs compartiments;

b) par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du
16 décembre 1851, les actifs d’un compartiment répondent exclusive-
ment des droits des créanciers de ce compartiment et les droits de ces
créanciers sont limités aux actifs de ce compartiment;

c) ces compartiments sont liquidés séparément.

En plus du contrôle général effectué par le comité de surveillance visé
au dernier alinéa du 11° du présent paragraphe, le Fonds local est
soumis à un contrôle spécifique de l’Organisme portant sur le respect
de ses statuts, des règlements internes établis en exécution de ces
statuts ainsi que, de façon générale, de la législation et de la
réglementation applicables au Fonds local. L’Organisme peut exercer ce
contrôle par l’entremise d’un observateur qu’il désigne conformément
aux modalités prévues par le Roi. Afin d’exercer ce contrôle, l’Orga-
nisme et l’observateur qu’il désigne disposent des droits d’observation,
d’information et d’inspection les plus étendus. Dans le cadre de ce
contrôle spécifique, l’Organisme et l’observateur sont habilités à
suspendre et à annuler les décisions prises par les organes du Fonds
local. Les modalités selon lesquelles ce contrôle spécifique s’exerce sont
fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Outre les hypothèses où peuvent s’appliquer les cas de dissolution,
par le tribunal de première instance, visés à l’article 39 de la loi du
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, le Fonds local peut
être dissout par une décision de l’Organisme :

a) dans les cas visés aux points 1° à 4° du premier alinéa de l’article
39 précité;

b) en cas d’une annulation répétée des décisions sur la base de la
tutelle d’annulation visée à l’alinéa 5.

L’article 40, paragraphe 1er, de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations, n’est pas applicable à la liquidation du Fonds
local. Seul l’Organisme peut intervenir en qualité de liquidateur du
Fonds local. Lors de la dissolution du Fonds local, l’Organisme acquiert
de plein droit la qualité de liquidateur du Fonds local et définit la
manière de liquider ce fonds, que cette dissolution soit décidée par
l’Organisme conformément à l’alinéa précédent ou par le tribunal de
première instance conformément à l’article 39 de la loi du 27 juin 1921
sur les associations sans but lucratif, les associations internationales
sans but lucratif et les fondations.

Le patrimoine subsistant après la liquidation du Fonds local retourne
vers le Fonds à moyen terme et est réaffecté à la couverture des coûts
des conditions complémentaires destinées à être financées par ce
dernier fonds. L’article 28, 6°, de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les associations internationales sans but
lucratif et les fondations n’est pas applicable au Fonds local. »

Art. 186. L’article 178 produit ses effets le 1er janvier 2005.

TITRE 17. — Migration et asile

CHAPITRE 1er. — Modification de la procédure d’obtention
d’une autorisation de séjour pour raisons médicales

Art. 187. L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des
6 mai 2009 et 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

1° « Art. 9ter. § 1er. L’étranger qui séjourne en Belgique qui démontre
son identité conformément au § 2 et qui souffre d’une maladie telle
qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou
un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe
aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où
il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume
auprès du ministre ou son délégué.
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De aanvraag moet per aangetekende brief worden ingediend bij de
minister of zijn gemachtigde en bevat het adres van de effectieve
verblijfplaats van de vreemdeling in België.

De vreemdeling maakt samen met de aanvraag alle nuttige inlichting-
en over aangaande zijn ziekte en de mogelijkheden en de toegankelijk-
heid tot een adequate behandeling in zijn land van herkomst of in het
land waar hij verblijft.

Hij maakt een standaard medisch getuigschrift over zoals voorzien
door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad. Dit medisch getuigschrift vermeldt de ziekte, haar graad van
ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.

De beoordeling van het in het eerste lid vermelde risico, van de
mogelijkheden van en van de toegankelijkheid tot behandeling in zijn
land van herkomst of het land waar hij verblijft, en van de in het
medisch getuigschrift vermelde ziekte, haar graad van ernst en de
noodzakelijk geachte behandeling, gebeurt door een ambtenaar-
geneesheer of een geneesheer aangeduid door de minister of zijn
gemachtigde die daaromtrent een advies verschaft. Deze geneesheer
kan, indien hij dit nodig acht, de vreemdeling onderzoeken en een
bijkomend advies inwinnen van deskundigen.

§ 2. Bij zijn aanvraag toont de vreemdeling zijn identiteit voorzien in
§ 1, eerste lid, aan door middel van een identiteitsdocument of een
bewijselement dat voldoet aan volgende voorwaarden :

1° het bevat de volledige naam, de geboorteplaats en -datum en de
nationaliteit van betrokkene;

2° het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig de
wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal
privaatrecht of de internationale overeenkomsten betreffende dezelfde
materie;

3° het laat toe een fysieke band vast te stellen tussen de titularis en de
betrokkene;

4° het is niet opgesteld op basis van loutere verklaringen van de
betrokkene.

De vreemdeling kan eveneens zijn identiteit aantonen door verschil-
lende bewijselementen die, samen genomen, de constitutieve elemen-
ten van de identiteit bepaald in het eerste lid, 1°, bevatten op
voorwaarde dat elk bewijselement minstens voldoet aan de voorwaar-
den voorzien in het eerste lid, 2° en 4°, en minstens één van de
elementen voldoet aan de voorwaarde voorzien in het eerste lid, 3°.

De verplichting om zijn identiteit aan te tonen is niet van toepassing
op de asielzoeker wiens asielaanvraag niet definitief werd afgewezen of
die tegen deze beslissing een overeenkomstig artikel 20 van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toelaatbaar
cassatieberoep heeft ingediend en dit tot op het ogenblik waarop een
verwerpingsarrest inzake het toegelaten beroep is uitgesproken. De
vreemdeling die van deze vrijstelling geniet, toont dit uitdrukkelijk aan
in de aanvraag.

§ 3. De gemachtigde van de minister verklaart de aanvraag
onontvankelijk :

1° indien de vreemdeling zijn aanvraag niet indient per aangete-
kende brief bij de minister of zijn gemachtigde of wanneer de aanvraag
niet het adres van de effectieve verblijfplaats in België bevat;

2° indien, in de aanvraag, de vreemdeling zijn identiteit niet aantoont
op de wijze bepaald in § 2 of wanneer de aanvraag het bewijs voorzien
in § 2, derde lid, niet bevat;

3° indien het standaard medisch getuigschrift niet wordt voorgelegd
bij de aanvraag of indien het standaard medisch getuigschrift niet
beantwoordt aan de voorwaarden voorzien in § 1, vierde lid;

4° in de gevallen bepaald in artikel 9bis, § 2, 1° tot 3°, of wanneer de
ingeroepen elementen ter ondersteuning van de aanvraag tot machti-
ging tot verblijf in het Rijk reeds werden ingeroepen in het kader van
een vorige aanvraag tot het bekomen van een machtiging tot verblijf in
het Rijk op grond van de huidige bepaling.

§ 4. De vreemdeling wordt uitgesloten van het voordeel van deze
bepaling, wanneer de minister of zijn gemachtigde van oordeel is dat er
ernstige redenen zijn om aan te nemen dat de betrokkene handelingen
gepleegd heeft bedoeld in artikel 55/4.

§ 5. De in § 1, vijfde lid, vermelde deskundigen worden benoemd
door de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minister-
raad.

De Koning stelt de procedureregels vast bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad en bepaalt eveneens de wijze van bezoldi-
ging van de in het eerste lid vermelde deskundigen.

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du
ministre ou son délégué et contient l’adresse de la résidence effective de
l’étranger en Belgique.

L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles
concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement
adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la
maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.

L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des possibilités de
traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où
il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé
nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un
fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son
délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il l’estime
nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire
d’experts.

§ 2. Avec la demande, l’étranger démontre son identité visée au § 1er,
alinéa 1er, par un document d’identité ou un élément de preuve qui
répond aux conditions suivantes :

1° il contient le nom complet, le lieu et la date de naissance et la
nationalité de l’intéressé;

2° il est délivré par l’autorité compétente conformément à la loi du
16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou les
conventions internationales relatives à la même matière;

3° il permet un constat d’un lien physique entre le titulaire et
l’intéressé;

4° il n’a pas été rédigé sur la base de simples déclarations de
l’intéressé.

L’étranger peut également démontrer son identité par plusieurs
éléments de preuve qui, pris ensemble, réunissent les éléments
constitutifs de l’identité prévus par l’alinéa 1er, 1°, à condition que
chaque élément de preuve réponde au moins aux conditions visées à
l’alinéa 1er, 2° et 4°, et qu’au moins un des éléments réponde à la
condition visée à l’alinéa 1er, 3°.

L’obligation de démontrer son identité n’est pas d’application au
demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une
décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation adminis-
trative déclaré admissible conformément à l’article 20 des lois sur le
Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu’au moment
où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé. L’étranger qui jouit
de cette dispense la démontre expressément dans sa demande.

§ 3. Le délégué du ministre déclare la demande irrecevable :

1° lorsque l’étranger n’introduit pas sa demande par pli recommandé
auprès du ministre ou son délégué ou lorsque la demande ne contient
pas l’adresse de la résidence effective en Belgique;

2° lorsque, dans la demande, l’étranger ne démontre pas son identité
selon les modalités visées au § 2 ou lorsque la demande ne contient pas
la preuve prévue au § 2, alinéa 3;

3° lorsque le certificat médical type n’est pas produit avec la
demande ou lorsque le certificat médical type ne répond pas aux
conditions prévues au § 1er, alinéa 4;

4° dans les cas visés à l’article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments
invoqués à l’appui de la demande d’autorisation de séjour dans le
Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d’une demande
précédente d’autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la
présente disposition.

§ 4. L’étranger est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque
le ministre ou son délégué considère qu’il y a de motifs sérieux de
considérer qu’il a commis des actes visés à l’article 55/4.

§ 5. Les experts visés au § 1er, alinéa 5,sont désignés par le Roi, par
arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des
ministres et détermine également le mode de rémunération des experts
visés à l’alinéa 1er.
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§ 6. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de
gemachtigde van de minister en de leden van zijn dienst, wat betreft de
medische gegevens waarvan zij in de uitoefening van hun ambt kennis
krijgen. »

2° In artikel 12bis, § 4, tweede lid, van dezelfde wet, worden de
woorden « aangeduid overeenkomstig artikel 9ter, § 2 », vervangen
door de woorden « aangeduid overeenkomstig artikel 9ter, § 5 ».

HOOFDSTUK 2. — Kennisgeving van beslissingen per aangetekende brief

Art. 188. In de eerste titel, hoofdstuk 3, van de wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt een artikel
9quater ingevoegd, luidende :

« Art. 9quater. § 1. Op het ogenblik van de indiening van een
aanvraag voor een machtiging tot verblijf op basis van artikel 9bis of
9ter dient de vreemdeling woonplaats te kiezen in België.

Als hij geen woonplaats kiest overeenkomstig het eerste lid, wordt de
vreemdeling geacht woonplaats te hebben gekozen op de Dienst
Vreemdelingenzaken. Indien het een vreemdeling betreft die het
voorwerp uitmaakt van een beslissing tot vasthouding, wordt hij
geacht woonplaats te hebben gekozen op de plaats waar hij wordt
vastgehouden.

Elke wijziging van de gekozen woonplaats moet worden meegedeeld
aan de Dienst Vreemdelingenzaken met een aangetekende brief of door
afgifte tegen ontvangstbewijs.

§ 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 62, wordt elke kennisge-
ving geldig gedaan op de gekozen woonplaats, met een aangetekende
brief of per drager met bewijs van ontvangst.

Als de vreemdeling woonplaats heeft gekozen bij zijn advocaat, kan
de kennisgeving ook geldig worden gedaan per fax.

§ 3. Onverminderd het bepaalde in § 2, wordt een kopie van elke
kennisgeving verzonden per gewone post zowel naar de effectieve
woonplaats, indien deze gekend is en van latere datum is dan de door
de vreemdeling gekozen woonplaats, als naar de advocaat van de
vreemdeling.

§ 4. De oproepingen en de vragen om inlichtingen kunnen eveneens
geldig verstuurd worden overeenkomstig § 2. In voorkomend geval
wordt toepassing gemaakt van § 3. »

TITEL 18. — Zelfstandigen

ENIG HOOFDSTUK. — Stelsel van vervangende ondernemers

Art. 189. Artikel 79, tweede lid, van de wet van 28 april 2010
houdende diverse bepalingen wordt aangevuld als volgt :

« 3° elke periode in de zin van het koninklijk besluit van 22 januari 2010
houdende toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstan-
dige die tijdelijk zijn activiteit stopzet om palliatieve zorgen te geven
aan een kind of aan zijn partner, met een maximum van één kwartaal;

4° elke periode van tijdelijke stopzetting van de activiteit om te
zorgen voor een ernstig ziek kind, in de zin van artikel 50 van het
koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement
in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met een maximum
van één kwartaal. »

TITEL 19. — Economische overheidsbedrijven
en elektronische communicatie

HOOFDSTUK 1. — Wijziging van de wet van 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Art. 190. Artikel 130 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de
hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt
aangevuld met een lid, luidende :ned

« In alle wetten worden de woorden « DE POST », wanneer ze
verwijzen naar de rechtspersoon bedoeld in artikel 1 van de wet van
6 juli 1971 betreffende de oprichting van DE POST en betreffende
sommige postdiensten, vervangen door het woord « bpost ».

Art. 191. Artikel 190 treedt in werking op de door de Koning
bepaalde datum.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van artikel 51 van de wet van 13 juni 2005
betreffende de elektronische communicatie

Art. 192. In artikel 51, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie, gewijzigd bij de wet van 18 mei 2009,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « met inbegrip van nationale roaming » worden
ingevoegd tussen de woorden « opleggen » en « voor zover noodzake-
lijk »;

§ 6. L’article 458 du Code pénal est applicable au délégué du ministre
et aux membres de son service, en ce qui concerne les données
médicales dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

2° Dans l’article 12bis, § 4, alinéa 2, de la même loi, les mots
« désignés conformément à l’article 9ter, § 2 » sont remplacés par les
mots « désignés conformément à l’article 9ter, § 5 ».

CHAPITRE 2. — Notification des décisions par pli recommandé

Art. 188. Dans le titre 1er, chapitre 3, de la loi du 15 décembre 1980
sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

« Art. 9quater. § 1er. Au moment de l’introduction d’une demande
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis ou 9ter, l’étranger est
tenu d’élire domicile en Belgique.

A défaut d’avoir élu domicile conformément à l’alinéa 1er, l’étranger
est réputé avoir élu domicile à l’Office des Etrangers. S’il s’agit d’un
étranger faisant l’objet d’une décision de maintien, il est réputé avoir
élu domicile à l’adresse du lieu où il est maintenu.

Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli
recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l’Office des
Etrangers.

§ 2. Sans préjudice de l’article 62, toute notification est valablement
faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur
avec accusé de réception.

Si l’étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut,
également, se faire valablement par télécopieur.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification
est envoyé par courrier ordinaire tant à l’adresse effective, si elle est
connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu’à l’avocat
de l’étranger.

§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent
également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas
échéant le § 3 est d’application. »

TITRE 18. — Indépendants

CHAPITRE UNIQUE. — Régime de l’entrepreneur remplaçant

Art. 189. L’article 79, alinéa 2, de la loi du 28 avril 2010 portant des
dispositions diverses est complété comme suit :

« 3° toute période au sens de l’arrêté royal du 22 janvier 2010
accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse
temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un
enfant ou à son partenaire, avec un maximum d’un trimestre;

4° toute période de cessation temporaire d’activité pour s’occuper
d’un enfant gravement malade au sens de l’article 50 de l’arrêté royal
du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l’arrêté
royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants, avec un maximum d’un trimestre. »

TITRE 19. — Entreprises publiques économiques
et communications électroniques

CHAPITRE 1er. — Modification de la loi du 21 mars 1991
portant réforme des entreprises publiques économiques

Art. 190. L’article 130 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques est complété par l’alinéa
suivant :

« Dans toutes les lois, les mots « LA POSTE », lorsqu’ils font référence
à la personne morale visée à l’article 1er de la loi du 6 juillet 1971 relative
à la création de LA POSTE et à certains services postaux, sont remplacés
par le mot « bpost ».

Art. 191. L’article 190 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

CHAPITRE 2. — Modification de l’article 51 de la loi du 13 juin 2005
relative aux communications électroniques

Art. 192. A l’article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux
communications électroniques, modifié par la loi du 18 mai 2009, sont
apportées les modifications suivantes :

1° les mots « y compris l’itinérance nationale » sont insérés entre les
mots « les obligations nécessaires » et « pour garantir »;
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2° het eerste lid wordt aangevuld met de volgende woorden :

« Het Instituut kan nationale roaming als maatregel slechts opleggen
nadat het heeft vastgesteld dat de commerciële onderhandelingen
dienaangaande tussen de operatoren binnen een redelijke termijn niet
tot een overeenstemming leiden. De Koning bepaalt, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, na advies van het Instituut,
de nadere regels volgens dewelke het Instituut nationale roaming kan
opleggen, meer bepaald inzake :

— de termijnen waarover het Instituut daartoe beschikt;

— de operatoren die verplicht zijn om nationale roaming aan te
bieden en degene die het recht hebben op nationale roaming;

— de vereiste minimum ontplooiing van het eigen netwerk van de
operator die recht heeft op nationale roaming;

— de diensten waarop de overeenkomst van nationale roaming
betrekking heeft;

— de geografische gebieden waarop de overeenkomst van nationale
roaming betrekking heeft;

— de duur van de overeenkomst van nationale roaming;

— de omstandigheden die geheel of gedeeltelijk een einde maken aan
de overeenkomst van nationale roaming.

TITEL 20. — Verlenging van de anticrisismaatregelen

HOOFDSTUK 1. — Werk

Art. 193. In artikel 13 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse
bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 1 oktober 2010 » worden vervangen door de
woorden « 1 februari 2011 »;

2° het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 194. In artikel 14bis, § 1, 1° en 2°, en § 2, 1° van dezelfde wet,
ingevoegd bij de wet van 30 december 2009 worden de woorden
« 31 december 2009 » vervangen door de woorden « 31 decem-
ber 2010 ».

Art. 195. In artikel 28 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 1 oktober 2010 » worden vervangen door de
woorden « 1 februari 2011 »;

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 196. In artikel 31 van dezelfde wet worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 30 september 2010 » worden vervangen door de
woorden « 31 januari 2011 »;

2° de woorden « De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg
in de Ministerraad en na advies van de Nationale Arbeidsraad de
toepassing van deze titel verlengen tot uiterlijk 31 december 2010
indien de economische toestand het rechtvaardigt » worden geschrapt.

Art. 197. Artikel 153 van de wet houdende diverse bepalingen van
30 december 2009 wordt als volgt gewijzigd :

In § 1 worden na 4° een nieuw 5°, 6° en 7° ingevoegd, luidend als
volgt :

« 5° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 juli 2010 tot 30 september 2010, door
deze werkgever in de periode van 1 april 2010 tot de dag vóór de
kennisgeving van het ontslag, een maatregel van collectieve verminde-
ring of individuele vermindering van de arbeidsduur toegepast zoals
voorzien door titel I of titel II, hoofdstuk 2, van de wet van 19 juni 2009
houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;

6° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 oktober 2010 tot 31 december 2010,
door deze werkgever in de periode van 1 juli 2010 tot de dag vóór de
kennisgeving van het ontslag, een maatregel van collectieve verminde-
ring of individuele vermindering van de arbeidsduur toegepast zoals
voorzien door titel I of titel II, hoofdstuk 2 van de wet van 19 juni 2009
houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis;

7° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 januari 2011 tot 31 januari 2011,
door deze werkgever in de periode van 1 oktober 2010 tot de dag vóór
de kennisgeving van het ontslag, een maatregel van collectieve

2° l’alinéa 1er est complété par les mots suivants :

« L’Institut ne peut imposer l’itinérance nationale comme mesure
qu’après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard
entre les opérateurs n’aboutissent pas à un accord dans un délai
raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
après avis de l’Institut, les modalités selon lesquelles l’Institut peut
imposer l’itinérance nationale, notamment en ce qui concerne :

— les délais dont l’Institut dispose à cet effet;

— les opérateurs qui ont l’obligation d’offrir l’itinérance nationale et
ceux qui ont le droit de la recevoir;

— le déploiement minimum d’un réseau propre par l’opérateur qui
a droit à l’itinérance nationale;

— les services couverts par le contrat d’itinérance nationale;

— l’étendue géographique du contrat d’itinérance nationale;

— la durée du contrat d’itinérance nationale;

— les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat
d’itinérance nationale.

TITRE 20. — Prolongation des mesures anti-crise

CHAPITRE 1er. — Emploi

Art. 193. Dans l’article 13 de la loi du 19 juin 2009 portant des
dispositions diverses en matière d’emploi pendant la crise, les modifi-
cations suivantes sont apportées :

1° les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots
« 1er février 2011 »;

2° le dernier alinéa est supprimé.

Art. 194. Dans l’article 14bis, § 1er, 1° et 2° et § 2, 1° de la même loi,
inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots « 31 décembre 2009 »
sont remplacés par les mots « 31 décembre 2010 ».

Art. 195. Dans l’article 28 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots « 1er octobre 2010 » sont remplacés par les mots
« 1er février 2011 »;

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 196. Dans l’article 31 de la même loi, les modifications suivantes
sont apportées :

1° les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots
« 31 janvier 2011 »;

2° les mots « le Roi peut par Arrêté délibéré en Conseil des Ministres
et après avis du Conseil ntional du Travail, prolonger l’application de
ce Titre au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010, si la situation
économique le justifie » sont supprimés.

Art. 197. Dans l’article 153 de la loi portant dispositions diverses du
30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

Après le point 4° de l’alinéa 1er, sont ajoutés des nouveaux points 5°,
6° et 7°, rédigés comme suit :

« 5° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, cet employeur a appliqué,
vis-à-vis de l’ouvrier, dans la période du 1er avril 2010 jusqu’au jour qui
précède la notification du licenciement, une mesure de diminution
collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme
prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du
19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d’emploi pendant
la crise;

6° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, cet employeur a appliqué,
vis-à-vis de l’ouvrier, dans la période du 1er juillet 2010 jusqu’au jour
qui précède la notification du licenciement, une mesure de diminution
collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme
prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du
19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d’emploi pendant
la crise;

7° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, cet employeur a appliqué, vis-à-vis
de l’ouvrier, dans la période du 1er octobre 2010 jusqu’au jour qui
précède la notification du licenciement, une mesure de diminution

83546 BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



vermindering of individuele vermindering van de arbeidsduur toege-
past zoals voorzien door titel I of titel II, hoofdstuk 2, van de wet van
19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden
van crisis; »;

In dezelfde paragraaf worden de huidige 5° en 6° hernummerd tot 8°
en 9°.

In dezelfde paragraaf worden een nieuw 10°, 11° en 12° ingevoegd,
luidend als volgt :

« 10° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 juli 2010 tot 30 september 2010, de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden door deze
werkgever in de periode van 1 april 2010 tot de dag vóór de
kennisgeving van het ontslag geschorst in toepassing van artikel 51 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gedu-
rende een aantal dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan
vier weken zo de werkman minder dan twintig jaar anciënniteit telt in
de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn ontslag en
aan acht weken zo de werkman ten minste twintig jaar anciënniteit telt
in de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn ontslag;

11° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 oktober 2010 tot 31 december 2010,
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden door deze
werkgever in de periode van 1 juli 2010 tot de dag vóór de
kennisgeving van het ontslag geschorst in toepassing van artikel 51 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gedu-
rende een aantal dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan
vier weken zo de werkman minder dan twintig jaar anciënniteit telt in
de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn ontslag en
aan acht weken zo de werkman ten minste twintig jaar anciënniteit telt
in de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn ontslag;

12° ten aanzien van de werkman werd, indien de kennisgeving van
het ontslag valt in de periode van 1 januari 2011 tot 31 januari 2011, de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden door deze
werkgever in de periode van 1 oktober 2010 tot de dag vóór de
kennisgeving van het ontslag geschorst in toepassing van artikel 51 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten gedu-
rende een aantal dagen, in functie van zijn arbeidsregeling, gelijk aan
vier weken zo de werkman minder dan twintig jaar anciënniteit telt in
de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn ontslag en
aan acht weken zo de werkman ten minste twintig jaar anciënniteit telt
in de onderneming op het tijdstip van de kennisgeving van zijn
ontslag. »

Art. 198. In artikel 155 van de wet van 30 december 2009 houdende
diverse bepalingen worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « 30 september 2010 » worden vervangen door de
woorden « 31 januari 2011 »;

2° het tweede lid wordt geschrapt.

Art. 199. In artikel 1,4° van het koninklijk besluit van 11 februari 2010
houdende uitvoering van artikel 153, § 2 van de wet van 30 decem-
ber 2009 houdende diverse bepalingen betreffende de erkenning als
onderneming in moeilijkheden voor ondernemingen met minder dan
10 werknemers, gewijzigd door de wet van 19 mei 2010, worden de
woorden « vierde trimester 2008 » vervangen door de woorden « vierde
trimester 2009 » en de woorden « derde trimester 2009 » worden
vervangen door de woorden « derde trimester 2010 ».

Art. 200. Dit hoofdstuk treedt in werking op 31 december 2010.

HOOFDSTUK 2. — Zelfstandigen

Art. 201. In artikel 40, tweede lid, van de wet van 19 mei 2010
houdende fiscale en diverse bepalingen worden de woorden « 31 decem-
ber 2010 » vervangen door de woorden « 31 januari 2011 ».

Art. 202. In artikel 42, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden « 31 december 2010 » vervangen door de woorden
« 31 januari 2011 ».

Art. 203. In artikel 45, tweede lid, van dezelfde wet worden de
woorden « 31 december 2010 » vervangen door de woorden
« 31 januari 2011 ».

collective ou de diminution individuelle de la durée du travail comme
prévue par le titre Ier ou par le titre II, chapitre 2, de la loi du
19 juin 2009 portant des mesures diverses en matière d’emploi pendant
la crise. »

Dans le même alinéa, les points 5° et 6° actuels deviennent les points
8° et 9°.

De nouveaux points 10°, 11° et 12° sont ajoutés au même alinéa,
rédigés comme suit :

« 10° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, l’exécution du contrat de travail
pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l’ouvrier,
dans la période du 1er avril 2010 jusqu’au jour qui précède la
notification du licenciement en application de l’article 51 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre
de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l’ouvrier
compte moins de vingt années d’ancienneté dans l’entreprise au
moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si
l’ouvrier compte au moins vingt années d’ancienneté dans l’entreprise
au moment de la notification de son licenciement;

11° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er octobre 2010 au 31 décembre 2010, l’exécution du contrat de travail
pour ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l’ouvrier,
dans la période du 1er juillet 2010 jusqu’au jour qui précède la
notification du licenciement en application de l’article 51 de la loi du
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre
de jours, égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l’ouvrier
compte moins de vingt années d’ancienneté dans l’entreprise au
moment de la notification de son licenciement et à huit semaines si
l’ouvrier compte au moins vingt années d’ancienneté dans l’entreprise
au moment de la notification de son licenciement;

12° si la notification du licenciement tombe dans la période du
1er janvier 2011 au 31 janvier 2011, l’exécution du contrat de travail pour
ouvriers a été suspendue par cet employeur, vis-à-vis de l’ouvrier, dans
la période du 1er octobre 2010 jusqu’au jour qui précède la notification
du licenciement en application de l’article 51 de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail, pendant un certain nombre de jours,
égal, selon son régime de travail, à quatre semaines si l’ouvrier compte
moins de vingt années d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la
notification de son licenciement et à huit semaines si l’ouvrier compte
au moins vingt années d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la
notification de son licenciement. »

Art. 198. Dans l’article 155 de la loi du 30 décembre 2009 portant des
dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots « 30 septembre 2010 » sont remplacés par les mots
« 31 janvier 2011 »;

2° le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 199. A l’article 1, 4° de l’arrêté royal du 11 février 2010 portant
exécution de l’article 153, § 2 de la loi du 30 décembre 2009 portant des
dispositions diverses relatif à la reconnaissance comme entreprise en
difficulté pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, tel que
modifié par la loi du 19 mai 2010, les mots « quatrième trimestre 2008 »
sont remplacés par les mots « quatrième trimestre 2009 » et les mots
« troisième trimestre 2009 » sont remplacés par les mots « troisième
trimestre 2010 ».

Art. 200. Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.

CHAPITRE 2. — Indépendants

Art. 201. Dans l’article 40, alinéa 2, de la loi du 19 mai 2010 portant
des dispositions fiscales et diverses les mots « 31 décembre 2010 » sont
remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».

Art. 202. Dans l’article 42, alinéa 2, de la même loi les mots
« 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».

Art. 203. Dans l’article 45, alinéa 2, de la même loi les mots
« 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».
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Art. 204. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 oktober 2010
houdende uitvoering van de artikelen 40, 42 en 45 van de wet van
19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden de woorden « 31 december 2010 »
vervangen door de woorden « 31 januari 2011 »;

2° in het tweede lid worden de woorden « 31 december 2010,
artikel 34, §§ 1 en 2 » vervangen door de woorden « 31 januari 2011,
artikel 34, §§ 1 en 2 ».

Art. 205. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de woor-
den« 31 december 2010 » vervangen door de woorden « 31 januari 2011 ».

Art. 206. In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de
woorden« 31 december 2010 » vervangen door de woorden
« 31 januari 2011 ».

Art. 207. Dit hoofdstuk treedt in werking op 31 december 2010.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Y. LETERME

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
belast met Maatschappelijke Integratie,

Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Buitenlandse Zaken,
S. VANACKERE

De Minister van Werk,
belast met het Migratie- en asielbeleid,

Mevr. J. MILQUET

De Minister van Begroting,
G. VANHENGEL

De Minister van Pensioenen,
M. DAERDEN

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

De Minister van Zelfstandigen,
Mevr. S. LARUELLE

De Minister van Landsverdediging,
P. DE CREM

De Minister van Klimaat en Energie,
P. MAGNETTE

De Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
Mevr. I. VERVOTTE

De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen,
V. VAN QUICKENBORNE

De Minister van Binnenlandse Zaken,
Mevr. A. TURTELBOOM

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

De Staatssecretaris voor Begroting
en Migratie- en asielbeleid,

M. WATHELET

De Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie,
P. COURARD

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

Art. 204. Dans l’article 1er de l’arrêté royal du 10 octobre 2010
portant exécution des articles 40, 42 et 45 de la loi du 19 mai 2010
portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes
sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par
les mots « 31 janvier 2011 »;

2° dans l’alinéa 2 les mots « 31 décembre 2010 inclus, remplacés »
sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 inclus, remplacés ».

Art. 205. Dans l’article 2 du même arrêté les mots « 31 décem-
bre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».

Art. 206. Dans l’article 3, alinéa 1er, du même arrêté les mots
« 31 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « 31 janvier 2011 ».

Art. 207. Ce chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2010.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Y. LETERME

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l’Intégration sociale,

Mme L. ONKELINKX

Le Ministre des Affaires étrangères,
S. VANACKERE

La Ministre de l’Emploi,
chargée de la Politique de migration et d’asile,

Mme J. MILQUET

Le Ministre du Budget,
G. VANHENGEL

Le Ministre des Pensions,
M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Défense,
P. DE CREM

Le Ministre du Climat et de l’Energie,
P. MAGNETTE

La Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,
Mme I. VERVOTTE

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,
V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l’Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d’Etat au Budget
et à la Politique de migration et d’asile,

M. WATHELET

Le Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale,
P. COURARD

Scellé dusceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
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(1) Nota

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53-0771 - 2010/2011 :
001 : Wetsontwerp.
002 tot 013 : Amendementen.
014 tot 021 : Verslagen.
022 : Tekst aangenomen door de commissies.
023 en 024 : Amendementen.
025 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
026 : Ontwerp geamendeerd door de Senaat.
027 : Erratum.
028 : Amendenten.
029 : Verslag.
030 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter

bekrachtiging voorgelegd.
Integraal verslag : 21, 22 en 23 december 2010.

Stukken van de Senaat :
5-609 - 2010/2011 :
Nr. 1 : Ontwerp geëvoceerd door de Senaat.
Nr. 2 : Amendementen.
Nrs. 3 tot 7 : Verslagen.
Nr. 8 : Tekst geamendeerd door de commissies.
Nr. 9 : Artikel verbeterd door de plenaire vergadering.
Nr. 10 : Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de

Kamer van volksvertegenwoordigers.
Handelingen van de Senaat : 23 december 2010.

Bijlage bij de wet van 29 december 2010
houdende diverse bepalingen (I)

« Bijlage VI. Lijst van regelgevingen bij overtreding waarvan straf-
rechtelijk moet gesanctioneerd worden overeenkomstig artikel 17,
§§ 2quater en 2quinquies, in geval van een lozing, een uitstoot of
anderszins brengen van een hoeveelheid materie in de lucht, het water
of de grond, waardoor bij gebruik ervan de dood van of ernstig letsel
aan personen wordt of kan worden veroorzaakt

1° Koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van
productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de
weg bestemde mobiele machines.

Bijlage VII. Lijst van regelgevingen bij overtreding waarvan strafrech-
terlijk moet gesanctionneerd worden overeenkomstig artikel 17,
§§ 2quater en 2quinquies, in geval van een lozing, een uitstoot of
anderszins brengen van een hoeveelheid materie in de lucht, het water
of de grond, waardoor aanzienlijke schade aan de kwaliteit van lucht,
water of grond of aan dieren of planten wordt of kan worden
veroorzaakt wanneer het op de markt gebracht wordt

1° Koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt
brengen en het gebruiken van biociden;

2° Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richt-
lijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad;

3° Bijlage XVII van de REACH-verordening (EG);

4° Verordening (EG) nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004 betreffende detergentia;

5° Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreini-
gende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG;

(1) Note

Documents de la Chambre des représentants :
53-0771 - 2010/2011 :
001 : Projet de loi.
002 à 013 : Amendements.
014 à 021 : Rapports.
022 : Texte adopté par les commissions.
023 et 024 : Amendements.
025 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

026 : Projet amendé par le Sénat.
027 : Erratum.
028 : Amendements.
029 : Rapport.
030 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 21, 22 et 23 décembre 2010.
Documents du Sénat :

5-609 - 2010/2011 :
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Amendements.
N° 3 à 7 : Rapports.
N° 8 : Texte amendé par les commissions.
N° 9 : Article corrigé par la séance plénière.
N° 10 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des

représentants.
Annales du Sénat : 23 décembre 2010.

Annexe à la loi du 29 décembre 2010
portant des dispositions diverses (I)

« Annexe VI. Liste de réglementations dont la violation doit être
pénalement sanctionnée au regard de l’article 17, §§ 2quater et
2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l’atmosphère,
les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves
lésions à des personnes

1° Arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l’établissement des
normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins
mobiles non routiers.

Annexe VII. Liste des réglementations dont la violation doit être
pénalement sanctionnée au regard de l’article 17, §§ 2quater et
2quinquies, en cas de rejet, émission ou introduction dans l’atmosphère,
les eaux ou le sol causant ou susceptibles de causer une dégradation
substantielle de la qualité de l’air, de l’eau ou du sol ou de la faune et
de la flore

1° Arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et
l’utilisation des produits biocides;

2° Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques et abrogeant les Directives 79/117/CEE
et 91/414/CEE du Conseil;

3° L’annexe XVII du Règlement REACH (CE);

4° Règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 31 mars 2004 relatif aux détergents;

5° Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et
modifiant la Directive 79/117/CEE;
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6° Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 17 mei 2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen;

7° Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende
stoffen;

8° Koninklijk besluit van 27 maart 2009 inzake het op de markt
brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en
accu’s, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997
inzake batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten;

9° Koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende bepaling van
productnormen voor verpakkingen;

10° Koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen
voor voertuigen;

11° Koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. »

Gezien om te worden gevoegd bij de wet van 29 december 2010
houdende diverse bepalingen (I).

De Minister van Klimaat en Energie,
P. MAGNETTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2010/21132]N. 2010 — 4348

29 DECEMBER 2010
Wet houdende diverse bepalingen (II) (1)

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

TITEL 1. — Algemene bepaling

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. — Justitie

HOOFDSTUK 1. — Wijzigingen van de wetgeving betreffende de
tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en de parketten-
generaal

Afdeling 1. — Wijzigingen van de wet van 29 november 2001 tot
vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren
teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te
werken

Art. 2. In artikel 2 van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling
van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de
gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken,
gewijzigd bij de wet van 22 december 2008, worden de woorden « van
negen jaar » vervangen door de woorden « van tien jaar ».

Art. 3. In artikel 3, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 22 december 2008, worden de woorden « van negen jaar »
vervangen door de woorden « van tien jaar ».

Afdeling 2. — Wijzigingen van de wet van 14 december 2004 tot
wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van
artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 4. In artikel 8, eerste lid, van de wet van 14 december 2004 tot
wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de
personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van
artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van
22 december 2008, wordt het woord « 2010 » vervangen door het woord
« 2011 ».

6° Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés;

7° Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent
la couche d’ozone;

8° Arrêté royal du 27 mars 2009 relatif à la mise sur le marché et à
l’information de l’utilisateur final des piles et accumulateurs, et
abrogeant l’arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumula-
teurs contenant certaines matières dangereuses;

9° Arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de
produits pour les emballages;

10° Arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de
véhicules;

11° Arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroni-
ques. »

Vu pour être annexé à la loi du 29 décembre 2010 portant des
dispositions diverses (I).

Le Ministre du Climat et de l’Energie,
P. MAGNETTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[C − 2010/21132]F. 2010 — 4348

29 DECEMBRE 2010
Loi portant des dispositions diverses (II) (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er. — Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

TITRE 2. — Justice

CHAPITRE 1er. — Modifications de la législation relative aux cadres
temporaires dans les cours d’appel et les parquets généraux

Section 1re. — Modifications de la loi du 29 novembre 2001 fixant un
cadre temporaire de conseillers en vue de résorber l’arriéré judiciaire
dans les cours d’appel

Art. 2. Dans l’article 2 de la loi du 29 novembre 2001 fixant un cadre
temporaire de conseillers en vue de résorber l’arriéré judiciaire dans les
cours d’appel, modifié par la loi du 22 décembre 2008, les mots « de
neuf ans » sont remplacés par les mots « de dix ans ».

Art. 3. Dans l’article 3, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 22 décembre 2008, les mots « de neuf ans » sont remplacés par les
mots « de dix ans ».

Section 2. — Modifications de la loi du 14 décembre 2004 modifiant la loi
du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, la loi du 2 juillet 1975
déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première
instance et l’article 211 du Code judiciaire

Art. 4. Dans l’article 8, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2004
modifiant la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire, la loi du
2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de
première instance et l’article 211 du Code judiciaire, modifié par la loi
du 22 décembre 2008, le mot « 2010 » est remplacé par le mot « 2011 ».
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Art. 5. In artikel 9, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 22 december 2008, wordt het woord « 2010 » vervangen door het
woord « 2011 ».

Afdeling 3. — Wijzigingen van de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van
magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft

Art. 6. In artikel 3, eerste lid, van de wet van 10 augustus 2005 tot
wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke
inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van
magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft, gewijzigd bij de
wet van 22 december 2008, wordt het woord « 2010 » vervangen door
het woord « 2011 ».

Art. 7. In artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
22 december 2008, wordt het woord « 2010 » vervangen door het woord
« 2011 ».

Art. 8. In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet
van 22 december 2008, wordt het woord « 2010 » vervangen door het
woord « 2011 ».

Afdeling 4. — Wijziging van de wet van 20 december 2005
houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Art. 9. In artikel 8 van de wet van 20 december 2005 houdende
diverse bepalingen betreffende justitie, gewijzigd bij de wet van
22 december 2008, wordt het woord « 2010 » telkens vervangen door
het woord « 2011 ».

Afdeling 5. — Wijzigingen van de wet van 12 maart 2007 tot wijziging
van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor
wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg
te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoeming van
magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft

Art. 10. In artikel 4 van de wet van 12 maart 2007 tot wijziging van
de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat
het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent
betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoeming van magis-
traten, wat het hof van beroep te Bergen betreft, wordt het woord
« 2010 » vervangen door het woord « 2011 ».

Art. 11. In artikel 5, eerste lid, van dezelfde wet, wordt het woord
« 2010 » vervangen door het woord « 2011 ».

Afdeling 6. — Inwerkingtreding

Art. 12. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 januari 2011, met
uitzondering van de artikelen 2 en 3 die uitwerking hebben met ingang
van 18 december 2010.

HOOFDSTUK 2. — Wijziging van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van
de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van
minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd

Art. 13. In artikel 65, eerste lid, van de wet van 13 juni 2006 tot
wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd, gewijzigd bij de wet van 24 juli 2008, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :

1° de woorden « op 1 januari 2011 » worden vervangen door de
woorden « op 1 januari 2013 »;

Art. 5. Dans l’article 9, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 22 décembre 2008, le mot « 2010 » est remplacé par le mot « 2011 ».

Section 3. — Modifications de la loi du 10 août 2005 modifiant la loi du
3 avril 1953 d’organisation judiciaire et autorisant temporairement la
nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne la cour
d’appel de Gand

Art. 6. Dans l’article 3, alinéa 1er, de la loi du 10 août 2005 modifiant
la loi du 3 avril 1953 d’organisation judiciaire et autorisant temporai-
rement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui concerne
la cour d’appel de Gand, modifié par la loi du 22 décembre 2008, le mot
« 2010 » est remplacé par le mot « 2011 ».

Art. 7. Dans l’article 4 de la même loi, modifié par la loi du
22 décembre 2008, le mot « 2010 » est remplacé par le mot « 2011 ».

Art. 8. Dans l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi
du 22 décembre 2008, le mot « 2010 » est remplacé par le mot « 2011 ».

Section 4. — Modification de la loi du 20 décembre 2005
portant des dispositions diverses en matière de justice

Art. 9. Dans l’article 8 de la loi du 20 décembre 2005 portant des
dispositions diverses en matière de justice, modifié par la loi du
22 décembre 2008, le mot « 2010 » est chaque fois remplacé par le
mot « 2011 ».

Section 5. — Modifications de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du
3 avril 1953 d’organisation judiciaire en ce qui concerne la cour
d’appel de Mons et le tribunal de première instance de Gand et
autorisant temporairement la nomination de magistrats en surnom-
bre, en ce qui concerne la cour d’appel de Mons

Art. 10. Dans l’article 4 de la loi du 12 mars 2007 modifiant la loi du
3 avril 1953 d’organisation judiciaire en ce qui concerne la cour d’appel
de Mons et le tribunal de première instance de Gand et autorisant
temporairement la nomination de magistrats en surnombre, en ce qui
concerne la cour d’appel de Mons, le mot « 2010 » est remplacé par le
mot « 2011 ».

Art. 11. Dans l’article 5, alinéa 1er, de la même loi, le mot « 2010 » est
remplacé par le mot « 2011 ».

Section 6. — Entrée en vigueur

Art. 12. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2011, à
l’exception des articles 2 et 3 qui produisent leurs effets le 18 décem-
bre 2010.

CHAPITRE 2. — Modification de la loi du 13 juin 2006 modifiant la
législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des
mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

Art. 13. Dans l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2006
modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la
prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction,
modifié par la loi du 24 juillet 2008, les modifications suivantes sont
apportées :

1° les mots « le 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots « le
1er janvier 2013 »;
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2° het lid wordt aangevuld met de woorden « met uitzondering van
artikel 7, 2°, voor zover het refereert aan artikel 37, § 2, eerste lid, 3°, van
de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en het ten
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit
hebben gepleegd, dat in werking treedt op 1 januari 2011. ».

Art. 14. Artikel 13 treedt in werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTUK 3. — Wijziging van de wet van 5 augustus 2006 tot wijziging
van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de
elektronische procesvoering

Art. 15. In artikel 16, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2006 tot
wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op de elektronische procesvoering, vervangen bij de wet van
24 juli 2008, worden de woorden « op 1 januari 2011 » vervangen door
de woorden « op 1 januari 2013 ».

Art. 16. Artikel 15 treedt in werking op 1 januari 2011.

HOOFDSTUK 4. — Gerechtelijke stagiairs

Art. 17. In artikel 259octies, § 8, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, vervangen bij de wet van 31 januari 2007, wordt in de plaats
van 3°, vernietigd bij arrest nr. 123/2008 van het Grondwettelijk Hof, de
bepalingen onder 3° en 4° ingevoegd, luidende :

« 3° de bijslagen, vergoedingen en bijkomende bezoldigingen die aan
het personeel van de federale overheidsdiensten worden toegekend, in
dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als die welke gelden
voor voornoemd personeel;

4° een forfaitaire premie van 138 euro per daadwerkelijk in een
parket van de procureur des Konings geleverde wachtdienst tijdens de
nacht of tijdens de weekends of de feestdagen, voor zover hij op de rol
van de wachtprestaties ingeschreven staat. Onder wachtdienst wordt
een doorlopende dienst van twaalf uur verstaan tijdens dewelke
betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn, maar zich ook kunnen
verplaatsen om prestaties te verrichten op een werkplaats. Het
maximumbedrag van de premies voor de wettelijke stageperiode in het
parket mag niet hoger zijn dan 1 794 euro. In geval van verlenging van
de stage in een parket van de procureur des Konings mag het bedrag
niet hoger zijn dan 1 196 euro per periode van zes maanden. ».

Art. 18. In artikel 357, § 2, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de
wet van 29 april 1999 en gewijzigd bij de wetten van 15 juni 2001 en
27 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° de eerste zin van het eerste lid wordt vervangen als volgt :

« Aan de substituut-procureurs des Konings en aan de toegevoegde
substituut-procureurs des Konings wordt per daadwerkelijk geleverde
wachtdienst tijdens de nacht of tijdens de weekends of de feestdagen,
voor zover hij op de rol van de wachtprestaties ingeschreven staat, een
forfaitaire premie toegekend van 235,50 euro. »;

2° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« Onder wachtdienst wordt een doorlopende dienst van twaalf uur
verstaan tijdens dewelke betrokkenen bereikbaar en beschikbaar zijn,
maar zich ook kunnen verplaatsen om prestaties te verrichten op een
werkplaats. ».

HOOFDSTUK 5
Opheffing van de aanvullende kamers in de hoven van beroep

Afdeling 1. — Tijdelijke verlenging van de aanvullende kamers

Art. 19. In artikel 106bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, inge-
voegd bij de wet van 9 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van
22 december 1998, wordt het eerste lid vervangen als volgt :

« Teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken zijn er
aanvullende kamers tot 30 juni 2011. ».

2° l’alinéa est complété par les mots « à l’exception de l’article 7, 2°,
en tant qu’il fait référence à l’article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi de
8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge
des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, qui entre en
vigueur le 1er janvier 2011. ».

Art. 14. L’article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE 3. — Modification de la loi du 5 août 2006 modifiant
certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie
électronique

Art. 15. Dans l’article 16, alinéa 2, de la loi du 5 août 2006 modifiant
certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par
voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, les mots « le
1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2013 ».

Art. 16. L’article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE 4. — Stagiaires judiciaires

Art. 17. Dans l’article 259octies, § 8, alinéa 1er, du Code judiciaire,
remplacé par la loi du 31 janvier 2007, à la place du 3°, annulé par l’arrêt
n° 123/2008 de la Cour constitutionnelle, sont insérés les 3° et 4° rédigés
comme suit :

« 3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de
traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans
la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;

4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou
pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein
d’un parquet du procureur du Roi, pour autant qu’il soit inscrit au rôle
de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze
heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais
peuvent également se déplacer afin d’assurer des prestations sur un
lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de
stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 794 euros. En cas de
prolongement du stage dans un parquet du procureur du Roi, le
montant ne peut être supérieur à 1 196 euros par période de six mois. ».

Art. 18. A l’article 357, § 2, du même Code, remplacé par la loi du
29 avril 1999 et modifié par les lois des 15 juin 2001 et 27 décembre 2002,
les modifications suivantes sont apportées :

1° la première phrase de l’alinéa 1er est remplacée par ce qui suit :

« Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit,
ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé, est
accordée aux substituts du procureur du Roi et aux substituts du
procureur du Roi de complément, pour autant qu’ils soient inscrits au
rôle de garde. »;

2° l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

« Par service de garde, on entend un service continu de douze heures
pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais
peuvent également se déplacer afin d’assurer des prestations sur un
lieu de travail. ».

CHAPITRE 5
Abrogation des chambres supplémentaires dans les cours d’appel

Section 1re. — Prolongation temporaire des chambres supplémentaires

Art. 19. Dans l’article 106bis, § 1er, du Code judiciaire inséré par la
loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, l’alinéa
premier est remplacé par ce qui suit :

« Il y a des chambres supplémentaires jusqu’au 30 juin 2011 pour
résorber l’arriéré judiciaire. ».
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Afdeling 2. — Opheffing van de aanvullende kamers

Art. 20. In artikel 102 van hetzelfde Wetboek, hersteld bij de wet van
9 juli 1997, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Art. 21. Artikel 106bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
9 juli 1997 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 1998 en
3 mei 2003, wordt opgeheven.

Art. 22. Artikel 109ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet
9 juli 1997 en gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, wordt
opgeheven.

Art. 23. Artikel 109quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 29 november 2001, wordt opgeheven.

Art. 24. In artikel 340, § 3, van hetzelfde Wetboek vervangen bij de
wet van 3 mei 2003, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003
en 9 mei 2007, wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 25. In artikel 379ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de
wet van 9 juli 1997, wordt paragraaf 2 opgeheven.

Afdeling 3. — Overgangsmaatregel en inwerkingtreding

Art. 26. Zaken die op de dag van de inwerkingtreding van dit artikel
aan een aanvullende kamer van een hof van beroep zijn toegewezen of
waarover de debatten aan de gang zijn of die in beraad zijn, kunnen
verder door deze aanvullende kamer worden behandeld tot het
eindarrest volgens de regels die gelden op het ogenblik van de
inwerkingtreding van dit artikel. De werking van deze aanvullende
kamer wordt zolang verlengd. Er kunnen geen nieuwe zaken worden
toegekend aan de aanvullende kamers.

Art. 27. In de in artikel 26 bedoelde aanvullende kamer hebben
minstens twee plaatsvervangende raadsheren zitting.

De aanvullende kamer mag niet worden voorgezeten door een
advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten.

Art. 28. De plaatsvervangend raadsheer-voorzitter en de plaatsver-
vangend raadsheer die geroepen worden om zitting te nemen in een
aanvullende kamer zoals bedoeld in artikel 26 hebben per zitting recht
op een vergoeding als voorzitter of als plaatsvervangend raadsheer,
waarvan de nadere regels zijn vastgesteld door de Minister van Justitie.

Art. 29. Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 juli 2011, met
uitzondering van artikel 19, dat in werking treedt op 13 februari 2011.

HOOFDSTUK 6. — Vergelijkende selectie van de leden
van de griffie en het parketsecretariaat

Art. 30. In artikel 262, § 2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
vervangen bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden « een
praktijkgeval dat verband houdt met de functie » vervangen door de
woorden « een praktijkgeval dat verband houdt met de gerechtelijke
context van de functie ».

Art. 31. In artikel 263, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden « een
praktijkgeval dat verband houdt met de functie » vervangen door de
woorden « een praktijkgeval dat verband houdt met de gerechtelijke
context van de functie ».

Art. 32. In artikel 265, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden « een
praktijkgeval dat verband houdt met de functie » vervangen door de
woorden « een praktijkgeval dat verband houdt met de gerechtelijke
context van de functie ».

Section 2. — Abrogation des chambres supplémentaires

Art. 20. Dans l’article 102 du même Code, rétabli par la loi du
9 juillet 1997, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21. L’article 106bis du même Code, inséré par la loi du
9 juillet 1997 et modifié par les lois des 22 décembre 1998 et 3 mai 2003,
est abrogé.

Art. 22. L’article 109ter du même Code, inséré par la loi du
9 juillet 1997 et modifié par la loi du 29 novembre 2001, est abrogé.

Art. 23. L’article 109quater du même Code, inséré par la loi du
29 novembre 2001, est abrogé.

Art. 24. Dans l’article 340, § 3, du même Code remplacé par la loi du
3 mai 2003, et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 mai 2007,
l’alinéa 2 est abrogé.

Art. 25. Dans l’article 379ter du même Code, inséré par la loi du
9 juillet 1997, le paragraphe 2 est abrogé.

Section 3. — Mesure transitoire et entrée en vigueur

Art. 26. L’examen des causes attribuées à une chambre supplémen-
taire d’une cour d’appel ou dont les débats sont toujours en cours ou
qui sont en délibéré à la date d’entrée en vigueur du présent article peut
se poursuivre devant cette chambre supplémentaire jusqu’à l’arrêt
définitif selon les dispositions applicables au moment de l’entrée en
vigueur du présent article. L’activité de la chambre supplémentaire sera
prolongée le temps nécessaire. Aucune nouvelle cause ne pourra être
attribuée aux chambres supplémentaires.

Art. 27. La chambre supplémentaire, visée à l’article 26, est com-
posée d’au moins deux conseillers suppléants.

Elle ne peut être présidée par un avocat inscrit au tableau de l’Ordre
des avocats.

Art. 28. Le conseiller suppléant-président et le conseiller suppléant
qui sont appelés à siéger dans une chambre supplémentaire visée à
l’article 26, ont droit, en leur qualité de président ou de conseiller
suppléant, à une indemnité par audience dont les modalités d’applica-
tion sont fixées par le Ministre de la Justice.

Art. 29. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2011, à
l’exception de l’article 19 qui entre en vigueur le 13 février 2011.

CHAPITRE 6. — Sélection comparative des membres du greffe
et du secrétariat de parquet

Art. 30. Dans l’article 262, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé
par la loi du 25 avril 2007, les mots « un cas pratique lié la fonction »
sont remplacés par les mots « un cas pratique lié au contexte judiciaire
de la fonction ».

Art. 31. Dans l’article 263, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par
la loi du 25 avril 2007, les mots « un cas pratique lié à la fonction » sont
remplacés par les mots « un cas pratique lié au contexte judiciaire de la
fonction ».

Art. 32. Dans l’article 265, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par
la loi du 25 avril 2007, les mots « un cas pratique lié à la fonction » sont
remplacés par les mots « un cas pratique lié au contexte judiciaire de la
fonction ».
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Art. 33. In artikel 266, § 2, tweede lid, van hetzelfde Wetboek,
vervangen bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden « een
praktijkgeval dat verband houdt met de functie » vervangen door de
woorden « een praktijkgeval dat verband houdt met de gerechtelijke
context van de functie ».

Art. 34. Dit hoofdstuk heeft uitwerking met ingang van 25 okto-
ber 2010.

TITEL 3. — Migratie en asiel

HOOFDSTUK 1
Harmonisering en uniformisering van de beroepstermijn

Art. 35. Artikel 39/57 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 septem-
ber 2006 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, waarvan de bestaande
tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende :

« § 2. De in paragraaf 1 bepaalde beroepstermijnen beginnen te
lopen :

1° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij een ter post aangetekende
brief met ontvangstbewijs, vanaf de eerste dag die volgt op deze
waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadres-
seerde of, in voorkomend geval, op zijn verblijfplaats of op zijn gekozen
woonplaats;

2° wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij
gewone brief, vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief
aan de postdiensten overhandigd werd, tenzij de geadresseerde het
tegendeel bewijst;

3° wanneer de kennisgeving is gebeurd door afgifte tegen ontvangst-
bewijs, vanaf de eerste dag die volgt op de afgifte of de weigering tot
ontvangst;

4° wanneer de kennisgeving is gebeurd per fax, vanaf de eerste dag
die volgt op die van de verzending.

De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een
zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de
vervaldag verplaatst op de eerstvolgende werkdag.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt als werkdag beschouwd,
elke dag niet zijnde een zaterdag, zon- of feestdag. ».

HOOFDSTUK 2. — Raad voor vreemdelingenbetwistingen
Vereenvoudiging van de procedure

Art. 36. In dezelfde wet wordt een artikel 39/57-1 ingevoegd,
luidende :

« Art. 39/57-1. De processtukken, alsook de betekeningen, kennisge-
vingen en oproepingen worden door de Raad verzonden bij ter post
aangetekende brief, per bode met ontvangstbewijs of via elke andere bij
een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad
toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met
zekerheid kan worden vastgesteld.

Op voorwaarde dat het geen oproeping betreft, mogen de verzen-
dingen echter bij gewone brief of bij fax worden gedaan wanneer de
ontvangst ervan geen termijn doet ingaan.

In geval van uiterst dringende noodzakelijkheid zoals bepaald in de
artikelen 39/82 en 39/84, of wanneer toepassing moet worden gemaakt
van de versnelde procedure zoals bepaald in artikel 39/77, of wanneer
een partij woonplaats heeft gekozen bij een advocaat kunnen de in het
eerste lid bedoelde processtukken, betekeningen, kennisgevingen en
oproepingen rechtsgeldig geschieden per fax. De partijen vermelden
hiertoe in hun processtukken hun faxnummer.

In afwijking van het eerste lid, kan de kennisgeving bedoeld in
artikel 39/69 geschieden per bode tegen ontvangstbewijs of per fax. ».

Art. 33. Dans l’article 266, § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par
la loi du 25 avril 2007, les mots « un cas pratique lié à la fonction » sont
remplacés par les mots « un cas pratique lié au contexte judiciaire de la
fonction ».

Art. 34. Le présent chapitre produit ses effets le 25 octobre 2010.

TITRE 3. — Migration et asile

CHAPITRE 1er

Harmonisation et uniformisation du délai de recours

Art. 35. L’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,
inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par la loi du
6 mai 2009, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2,
rédigé comme suit :

« § 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir :

1° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé contre
accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le courrier a été
présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence
ou à son domicile élu;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par
courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le
courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du
destinataire;

3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception, le
premier jour qui suit la délivrance ou le refus de réception;

4° lorsque la notification est effectuée par télécopieur, le premier jour
qui suit celui de l’envoi.

Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce
jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l’échéance
est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Pour l’application de la présente disposition, sont considérés comme
jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les
jours fériés. ».

CHAPITRE 2. — Conseil du contentieux des étrangers
Simplification de la procédure

Art. 36. Dans la même loi, il est inséré un article 39/57-1 rédigé
comme suit :

« Art. 39/57-1. Les pièces de procédure, ainsi que les notifications,
avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé
à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre
mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des
ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de
manière certaine.

Pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une convocation, les envois
peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque
leur réception ne fait courir aucun délai.

En cas d’extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou
lorsqu’il convient d’appliquer la procédure accélérée visée à l’arti-
cle 39/77, ou lorsqu’une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces
de procédure, notifications, avis et convocations visées à l’alinéa 1er

peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties
mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.

Par dérogation à l’alinéa 1er, la notification visée à l’article 39/69 peut
avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie. ».
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Art. 37. In artikel 39/68, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij
de wet van 15 september 2006, worden de woorden « het tarief der
kosten en uitgaven alsook de modaliteiten om deze te voldoen »
geschrapt.

Art. 38. Na artikel 39/68 van dezelfde wet wordt een artikel 39/68-1
ingevoegd, luidende :

« Art. 39/68-1. § 1. Een rolrecht van 175 euro is verschuldigd indien
voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden :

1° de verzoekende partij geniet niet van het voordeel van de pro deo;

2° het betreft :

— hetzij een beroep dat is ingeleid tegen een beslissing van de
Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen of
van één van zijn adjuncten,

— hetzij een beroep tot nietigverklaring tegen een individuele
beslissing genomen met toepassing van de wetten betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen, alsook de vorderingen tot
schorsing van de tenuitvoerlegging, onder de in het tweede lid
bepaalde voorwaarden.

Wanneer de schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing
wordt gevorderd, wordt het recht, vastgesteld in het eerste lid, slechts
onmiddellijk betaald voor de vordering tot schorsing. In dit geval is het
recht van het verzoekschrift tot nietigverklaring slechts verschuldigd
bij het instellen van een vordering tot voortzetting van de procedure,
bedoeld bij artikel 39/82, § 6, en wordt het gekweten door de persoon
of de personen die de voortzetting van de procedure vorderen,
onverminderd § 3.

De verzoekschriften tot tussenkomst bedoeld in artikel 39/72, § 2,
geven aanleiding tot de betaling van een rolrecht van 125 euro.

§ 2. Indien de hoofdgriffier of de door hem aangewezen griffier
vaststelt dat de verzoekende partij in het verzoekschrift de toepassing
van het voordeel van de pro deo vraagt, zonder dat die bij het
verzoekschrift de in artikel 39/69, § 1, tweede lid, 8°, bepaalde stukken
heeft gevoegd, dan richt hij aan de verzoekende partij een brief waarbij
wordt meegedeeld welke stukken ontbreken en waarbij die partij wordt
verzocht binnen acht dagen haar verzoekschrift te regulariseren.

De verzoekende partij die haar verzoekschrift regulariseert binnen
acht dagen na de ontvangst van het in het eerste lid bedoelde verzoek,
wordt geacht de vereiste stukken te hebben gevoegd bij het verzoek-
schrift op de datum van de verzending van het verzoekschrift.

Een verzoekschrift dat niet, onvolledig of laattijdig is geregulari-
seerd, wordt onverminderd de toepassing van artikel 39/69, § 1, derde
lid, geacht in te houden dat de verzoekende partij afstand doet van zijn
verzoek van de pro deo te genieten.

§ 3. De kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter beslist
bij beschikking tot het verschuldigd zijn van het rolrecht en bepaalt het
bedrag ervan.

De beoordeling van de in § 1, eerste lid, bepaalde voorwaarden
geschiedt op basis van het verzoekschrift en de er op grond van
artikel 39/69, § 1, eerste lid, bijgevoegde stukken.

De uitspraak over het rolrecht geschiedt zonder rechtspleging en is
niet vatbaar voor enig beroep.

§ 4. Collectieve verzoekschriften geven aanleiding tot het betalen
van zoveel malen het recht als er verzoekers en bestreden beslissingen
zijn.

§ 5. Het rolrecht wordt door de verzoekende partij voorgeschoten.
De betaling wordt verricht binnen een termijn van acht dagen, die
ingaat op de dag dat de hoofdgriffier de betrokkene ter kennis brengt
dat het rolrecht verschuldigd is en waarbij hij tevens op de hoogte
wordt gesteld van het verschuldigde bedrag.

Art. 37. A l’article 39/68, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006, les mots « le montant des frais et dépens ainsi que
les modalités pour s’en acquitter; » sont supprimés.

Art. 38. Après l’article 39/68 de la même loi, il est inséré un
article 39/68-1, rédigé comme suit :

« Art. 39/68-1. § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les
conditions cumulatives suivantes sont remplies :

1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;

2° il s’agit :

— soit, d’un recours introduit à l’encontre d’une décision du
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l’un de
ses adjoints,

— soit, d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une
décision individuelle prise en application des lois sur l’accès au
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étran-
gers, ainsi que des demandes de suspension de l’exécution d’une
telle décision, dans les conditions fixées par l’alinéa 2.

Lorsque la suspension de l’exécution d’une décision est demandée, le
droit, fixé à l’alinéa 1er, n’est dû immédiatement que pour la demande
de suspension. Dans ce cas, le droit n’est dû pour la requête en
annulation que lors de l’introduction d’une demande de poursuite de la
procédure, visée à l’article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les
personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice
du § 3.

Les requêtes en intervention visées à l’article 39/72, § 2, donnent lieu
au paiement d’un droit de rôle de 125 euros.

§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu’il désigne constate que la
partie requérante demande dans la requête l’application du bénéfice du
pro deo, sans qu’elle ait joint à la requête les pièces prévues à
l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une
lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie
de régulariser sa requête dans les huit jours.

La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours
après la réception de la demande visée à l’alinéa 1er, est censée avoir
joint les pièces requises à la requête à la date de l’envoi de la requête.

Une requête qui n’est pas régularisée ou qui est régularisée de
manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice
de l’application de l’article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante
renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.

§ 3. Le président de chambre ou le juge qu’il a désigné décide par
ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.

L’appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er,
s’effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de
l’article 39/69, § 1er, alinéa 1er.

La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n’est
pas susceptible d’aucun recours.

§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit
autant de fois qu’il y a de requérants et de décisions attaquées.

§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement
est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le
greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû
et où cette personne est également informée du montant dû.
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Indien het bedrag niet binnen de in het eerste lid bepaalde termijn is
gestort, wordt het beroep niet op de rol geplaatst. De niet-tijdige
betaling kan niet worden geregulariseerd. Bij tijdige kwijting wordt het
beroep op de rol geplaatst en gaat de termijn bedoeld in artikel 39/76,
§ 3, in.

In afwijking van het tweede lid, moet, wanneer in de vordering tot
schorsing, die gepaard gaat met een beroep tot nietigverklaring, de
uiterst dringende noodzakelijkheid wordt aangevoerd, het verschul-
digde rolrecht betaald worden op het ogenblik dat de voortzetting van
de procedure wordt gevraagd, met dien verstande dat de vordering tot
schorsing op zich geen aanleiding geeft tot de kwijting van het recht
indien de schorsing wordt toegestaan.

Als met toepassing van artikel 39/82, § 3, eerste lid, de vordering tot
schorsing zich uitsluitend beperkt tot een vordering tot schorsing bij
uiterst dringende noodzakelijkheid en indien de vordering tot schor-
sing niet werd toegestaan, dan is het rolrecht voor deze vordering tot
schorsing verschuldigd bij het indienen van een verzoekschrift tot
nietigverklaring.

§ 6. De Raad begroot het rolrecht en doet uitspraak over de bijdrage
in de betaling ervan. Gaat het beroep tot nietigverklaring samen met of
is het voorafgegaan door een vordering tot schorsing, dan wordt het
recht verschuldigd voor het verzoekschrift tot nietigverklaring ten laste
gelegd van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt gesteld.

§ 7. De Koning past de in § 1 bepaalde bedragen aan aan de evolutie
van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

§ 8. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de wijze van inning van de in deze bepaling bepaalde
rechten.

Art. 39. In artikel 39/69, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
15 september 2006 en vervangen door de wet van 6 mei 2009, worden
de volgende wijzigingen aangebracht :

1° paragraaf 1, tweede lid, wordt aangevuld met een 8°, luidende :

« 8° in voorkomend geval, het verzoek te genieten van de pro deo en
de stukken waaruit die aanspraak blijkt. De Koning bepaalt bij een in
Ministerraad overlegd besluit, de stukken die de verzoeker moet
overleggen ter ondersteuning van zijn verzoek tot pro deo. ».

2° in § 1, vierde lid, worden de woorden « het derde lid » vervangen
door de woorden « het derde lid, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ».

3° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt :

« § 3. De hoofdgriffier of de door hem aangewezen griffier geeft
onmiddellijk na ontvangst van de beroepen die op de rol worden
ingeschreven, of indien er een rolrecht verschuldigd is vanaf de datum
waarop het beroep op de rol wordt geplaatst, kennis ervan aan de
minister of zijn gemachtigde, behalve wanneer het beroep is afgegeven
aan de gemachtigde van de minister met toepassing van § 2. ».

Art. 40. In artikel 39/71 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2006, wordt
de zin « De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld in overleg in de
Ministerraad de wijze van kennisgeving. » geschrapt.

Art. 41. Artikel 39/73 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
15 september 2006, wordt vervangen als volgt :

« Art. 39/73. § 1. De kamervoorzitter of de door hem aangewezen
rechter onderzoekt bij voorrang de beroepen met betrekking tot
dewelke hij van oordeel is dat het niet vereist is dat de partijen nog
mondelinge opmerkingen voordragen.

§ 2. Bij beschikking stelt de kamervoorzitter of de door hem
aangewezen rechter de partijen in kennis dat de kamer zonder een
terechtzitting uitspraak zal doen tenzij één van de partijen, binnen een
termijn van vijftien dagen na het versturen van de beschikking, vraagt
om gehoord te worden. In de beschikking wordt de grond meegedeeld
waarop de kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter zich
steunt om te oordelen dat het beroep door middel van een louter
schriftelijke procedure kan ingewilligd of verworpen worden. Indien
een nota met opmerkingen is ingediend, wordt deze samen met de
beschikking medegedeeld.

§ 3. Indien geen der partijen vraagt om te worden gehoord dan
worden deze geacht in te stemmen met de in de beschikking
opgenomen grond en wordt naargelang het geval de afstand van het
geding of de gegrondheid van het beroep vastgesteld.

§ 4. Indien één der partijen tijdig heeft gevraagd om gehoord te
worden, dan bepaalt de kamervoorzitter of de door hem aangewezen
rechter onverwijld bij beschikking de dag en het uur van de terechtzit-
ting.

Si le montant n’est pas versé dans le délai fixé à l’alinéa 1er, le recours
n’est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le
paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai
visé à l’article 39/76, § 3, prend cours.

Par dérogation à l’alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l’extrême
urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée
d’un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la
procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de
suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la
suspension est accordée.

Si, en application de l’article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de
suspension se limite uniquement à une demande de suspension
d’extrême urgence et si la demande de suspension n’est pas accordée,
le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de
l’introduction d’une requête en annulation.

§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la
contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est
accompagné ou précédé d’une demande de suspension, le droit dû
pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui
succombe au fond.

§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de
l’évolution de l’indice des prix à la consommation.

§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode
de recouvrement des droits fixés par la présente disposition. ».

Art. 39. A l’article 39/69, de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006, et modifié par la loi du 6 mai 2009, les modifications
suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 2 est complété par un 8°, rédigé comme suit :

« 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces
qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en
Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à
l’appui de sa demande de pro deo. ».

2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots « l’alinéa 3 » sont remplacés par les
mots « l’alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° ».

3° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Après réception des recours inscrits au rôle ou, si un droit de
rôle est dû, à partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier
en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la
connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a
été remis au délégué du ministre en application du § 2. ».

Art. 40. A l’article 39/71 de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006 et modifié par la loi du 27 décembre 2006, la phrase
« Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le
mode de notification. » est supprimée.

Art. 41. L’article 39/73 de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 39/73. § 1er. Le président de chambre ou le juge qu’il désigne
examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu’il n’est pas
nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.

§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu’il désigne
notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que,
dans un délai de quinze jours après l’envoi de l’ordonnance, une des
parties demande à être entendue. L’ordonnance communique le motif
sur lequel le président de chambre ou le juge qu’il désigne se fonde
pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure
purement écrite. Si une note d’observation a été déposée, cette note est
communiquée en même temps que l’ordonnance.

§ 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont
censées donner leur consentement au motif indiqué dans l’ordonnance
et, selon le cas, le désistement d’instance ou le bien fondé du recours est
constaté.

§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le
président de chambre ou le juge qu’il désigne fixe, par ordonnance et
sans délai, le jour et l’heure de l’audience.
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§ 5. Na de partijen gehoord te hebben in hun replieken doet de
kamervoorzitter of de door hem aangewezen rechter onverwijld
uitspraak. ».

Art. 42. In dezelfde wet wordt na artikel 39/73 een artikel 39/73-1
ingevoegd, luidende :

« Art. 39/73-1. Als de Raad vindt dat een geldboete wegens kennelijk
onrechtmatig beroep verantwoord kan zijn, bepaalt het arrest daartoe
een terechtzitting op een nabije datum.

Het arrest wordt betekend aan de partijen.

Het arrest dat de geldboete uitspreekt, geldt in elk geval als op
tegenspraak gewezen.

De geldboete gaat van 125 tot 2 500 euro. De Koning past elk jaar
deze bedragen aan ingevolge de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de
Ministerraad, de nadere modaliteiten inzake de inning van de geldboe-
te. ».

Art. 43. In artikel 39/76, § 3, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet
van 15 september 2006 en gewijzigd bij de wet van 6 mei 2009, wordt
het eerste lid aangevuld met de worden :

« , of indien een rolrecht dient te worden gekwijt, vanaf de
inschrijving op de rol. ».

Art. 44. In artikel 39/81 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van
15 september 2006 en gewijzigd bij de wetten van 4 mei 2007 en
23 decembre 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid, tweede streepje, worden na de woorden « - 39/73,
§ 1 » de woorden « , eerste en tweede lid en § 2 » opgeheven;

2° in het eerste lid, tussen het tweede en het derde streepje wordt het
volgende streepje ingevoegd :

« - 39/73-1; »;

3° het derde, vierde en vijfde lid worden vervangen als volgt;

« Indien na ontvangst van de nota met opmerkingen de kamervoor-
zitter of de door hem aangewezen rechter van oordeel is dat de
juridische complexiteit van de zaak de neerlegging vereist van een
synthesememorie zijnde een memorie waarin de verzoekende partij al
haar argumenten op een rij zet, beveelt hij de neerlegging ervan bij
beschikking. De griffie brengt deze beschikking, samen met de nota met
opmerkingen, ter kennis aan de verzoekende partij. De verzoekende
partij beschikt over een termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de
kennisgeving ervan, om deze synthesememorie neer te leggen. Behou-
dens wat de ontvankelijkheid van het beroep en van de middelen
betreft en zonder afbreuk te doen aan artikel 39/60, doet de Raad
uitspraak op basis van de synthesememorie.

Indien de verzoekende partij binnen de in het derde lid bepaalde
termijn geen synthesememorie heeft ingediend, doet de Raad nadat de
partijen die daarom verzocht hebben gehoord zijn, zonder verwijl
uitspraak, waarbij het ontbreken van het vereiste belang wordt
vastgesteld.

Indien de verzoekende partij tijdig een synthesememorie heeft
ingediend, wordt de procedure verder gezet overeenkomstig het eerste
lid. ».

Art. 45. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in
de Ministerraad, de datum waarop de artikelen 38 tot 40 en 43 in
werking treden.

De artikelen 42 en 44 zijn van toepassing op de beroepen die bij de
Raad worden ingesteld na de inwerkingtreding van deze wet.

TITEL 4. — Mobiliteit

ENIG HOOFDSTUK. — Milieu en Mobiliteit - Wijziging van de wet van
18 februari 1969 en van de wet van 21 juni 1985 met het oog op de
gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees
Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming
van het milieu door middel van het strafrecht

Afdeling 1. — Algemene bepaling

Art. 46. Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de
Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en van de Raad van
19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht.

§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de
chambre ou le juge qu’il désigne statue sans délai. ».

Art. 42. Après l’article 39/73 de la même loi, il est inséré un
article 39/73-1, rédigé comme suit :

« Art. 39/73-1. Si le Conseil estime qu’une amende pour recours
manifestement abusif peut être justifiée, l’arrêt qu’il prononce en ce
sens fixe une audience à une date rapprochée.

L’arrêt est notifié aux parties.

L’arrêt qui prononce l’amende est en tout cas réputé contradictoire.

L’amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte
ces montants en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités
relatives au recouvrement de l’amende. ».

Art. 43. Dans l’article 39/76, § 3, de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006 et modifié par la loi du 6 mai 2009, l’alinéa 1er est
complété par les mots :

« , ou si un droit de rôle doit être acquitté, à partir de l’inscription au
rôle. ».

Art. 44. A l’article 39/81 de la même loi, inséré par la loi du
15 septembre 2006 et modifié par les lois des 4 mai 2007 et
23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, deuxième tiret, après les mots « -39/73, § 1er » les
mots « , alinéas 1er et 2, et § 2 » sont abrogés;

2° à l’alinéa 1er, le tiret suivant est inséré entre les tirets 2 et 3 :

« - 39/73-1; »;

3° les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés comme suit :

« Si, après réception de la note d’observation, le président de
chambre ou le juge qu’il désigne considère que la complexité juridique
de l’affaire requiert le dépôt d’un mémoire de synthèse, à savoir, un
mémoire où la partie requérante expose tous ses arguments, il ordonne
le dépôt de celui-ci par ordonnance. Le greffe notifie cette ordonnance,
accompagnée de la note d’observation, à la partie requérante. La partie
requérante dispose d’un délai de quinze jours, à compter de sa
notification, pour déposer ce mémoire de synthèse. Sauf en ce qui
concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de
l’article 39/60, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse.

Si la partie requérante n’a pas introduit de mémoire de synthèse dans
le délai déterminé à l’alinéa 3, le Conseil statue sans délai après avoir
entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant
l’absence de l’intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le
délai, la procédure est poursuivie conformément à l’alinéa 1er. ».

Art. 45. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la
date d’entrée en vigueur des articles 38 à 40 et 43.

Les articles 42 et 44 sont applicables à tous les recours introduits
devant le Conseil après l’entrée en vigueur de la présente loi.

TITRE 4. — Mobilité

CHAPITRE UNIQUE. — Environnement et Mobilité-Modification de la loi
du 18 février 1969 et de la loi du 21 juin 1985 afin de transposer
partiellement la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit
pénal

Section 1re. — Disposition générale

Art. 46. Le présent chapitre transpose partiellement la Direc-
tive 2008/99/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 novem-
bre 2008 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal.
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Afdeling 2. — Wijziging van de wet van 18 februari 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg

Art. 47. In artikel 2, § 1, van de wet van 18 februari 1969 betreffende
de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten
inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg,
gewijzigd bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse
bepalingen (I), wordt het laatste lid vervangen als volgt :

« Met uitzondering van de inbreuken bedoeld in het tweede tot
vierde lid, neemt de politierechtbank kennis van de inbreuken bepaald
in dit artikel. »

Afdeling 3. — Wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten vol-
doen

Art. 48. In artikel 4, § 1, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de
onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
gewijzigd bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse
bepalingen (I), wordt het laatste lid vervangen als volgt :

« Met uitzondering van de inbreuken bedoeld in het tweede tot
vierde lid, neemt de politierechtbank kennis van de inbreuken bepaald
in dit artikel. ».

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
Y. LETERME

De Minister belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK

De Staatssecretaris voor Mobiliteit,
E. SCHOUPPE

De Staatssecretaris voor het Migratie- en asielbeleid,
M. WATHELET

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,

S. DE CLERCK

(1) Nota

Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers :
53 772/ (2010/2011) :
001 : Wetsontwerp.
002 tot 004 : Amendementen.
005 tot 007 : Verslagen.
008 : Tekst aangenomen door de commissies.
009 : Amendementen.
010 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden

aan de Senaat.
Integraal verslag : 21 en 22 december 2010.
Stukken van de Senaat :
5 - 608 - (2010/2011) :
Nr. 1 : Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegen-

woordigers.
Nr. 2 : Verslagen.
Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning

ter bekrachtiging voorgelegd.
Handelingen van de Senaat : 23 december 2010.

Section 2. — Modification de la loi du 18 février 1969 relative aux
mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable

Art. 47. Dans l’article 2, § 1er, de la loi du 18 février 1969 relative aux
mesures d’exécution des traités et actes internationaux en matière de
transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable,
modifié par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions
diverses (I), le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« A l’exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de
police connaît des infractions prévues par le présent article. »

Section 3. — Modification de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions
techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre,
ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Art. 48. Dans l’article 4, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 relative aux
conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de
transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité,
modifié par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions
diverses (I) le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

« A l’exception des infractions visées aux alinéas 2 à 4, le tribunal de
police connaît des infractions prévues par le présent article. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du Sceau
de l’Etat et publiée au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
Y. LETERME

La Ministre chargée de la Politique de migration et d’asile,
Mme J. MILQUET

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,
E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile,
M. WATHELET

Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

(1) Note

Documents de la Chambre des représentants :
53-772/ (2010/2011) :
001 : Projet de loi.
002 à 004 : Amendements.
005 à 007 : Rapports.
008 : Texte adopté par les commissions.
009 : Amendements.
010 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 21 et 22 décembre 2010.
Documents du Sénat :
5 - 608 - (2010/2011) :
N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

N° 2 : Rapports.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 23 décembre 2010.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03682]N. 2010 — 4349

29 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van koninklijk besluit dat ter ondertekening van Uwe
Majesteit wordt voorgelegd strekt ertoe om de uitvoering van de
bepalingen voorzien in de artikelen 37 en 38 van de wet van
29 december 2010 houdende diverse bepalingen te delegeren aan de
Minister van Financiën.

De Raad van State heeft bepaald dat onder Uw bevoegdheid vallen,
enerzijds de uitvoeringsregels inzake de zekerheidstelling bij de
bestelling van fiscale kentekens, en anderzijds het meedelen van de
toekenning en de voorwaarden aan welke de vrijstellingen inzake
gefabriceerde tabak onderworpen zijn.

Aangezien dit besluit bestaat uit strikt technische maatregelen wordt
voorgesteld deze bevoegdheid te delegeren aan de Minister van
Financiën.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige

en zeer getrouwe dienaar,

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS

29 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

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

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (1), gewijzigd door de artikelen 37 en 38 van de wet
van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (2), de artike-
len 10ter en 11;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 23 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
17 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 19 november 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973 (3), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989
(4) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (5);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit
dat dit besluit tot doel heeft de noodzakelijke wijzigingen in de
wettelijke en reglementaire bepalingen aan te brengen ingevolge de
invoering van het nieuwe systeem van inning van accijnzen en btw op
tabaksfabrikaten op 1 januari 2011; dat ingevolge de opmerkingen van
de Raad van State in haar advies 48.942/1, de bevoegdheid met
betrekking tot het bepalen van de hoogte van de zekerheid en het
vaststellen van de voorwaarden om vrijstelling van accijnzen te
bekomen toebehoort aan de Koning die deze bevoegdheid evenwel kan
delegeren aan de Minister van Financiën; dat dit besluit dan ook zonder
uitstel moet worden genomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Minister van Financiën bepaalt de hoogte van de
zekerheid voor het bestellen van fiscale kentekens.

Art. 2. De Minister van Financiën bepaalt de voorwaarden en de
formaliteiten waaraan de vrijstellingen zijn onderworpen.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2010/03682]F. 2010 — 4349

29 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que nous avons l’honneur de soumettre à
Votre Majesté a pour but de conférer à M. le Ministre en charge des
Finances, l’exécution des dispositions des articles 37 et 38 de la loi du
29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.

Le Conseil d’Etat a estimé qu’il ressort de Votre compétence de fixer,
d’une part, les règles d’exécution relatives à la constitution de la
garantie lors de la commande de signes fiscaux et, d’autre part,
d’énoncer les conditions d’octroi auxquelles sont subordonnées les
exonérations en matière de tabacs manufacturés et leur octroi.

S’agissant de mesures revêtant un caractère strictement technique, il
Vous est proposé de déléguer cette compétence au Ministre des
Finances.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,

de Votre Majesté,
le très respectueux

et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS

29 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal
relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

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

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (1), modifiée par les articles 37 et 38 de la loi du
29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (2), les articles 10ter
et 11;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 19 novem-
bre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (3),
article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (4) et modifié par la
loi du 4 août 1996 (5);

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet
d’apporter les modifications nécessaires aux dispositions légales et
réglementaires du fait de la mise en place le 1er janvier 2011d’un
nouveau système de perception des accises et de la T.V.A. sur les tabacs
manufacturés; que tenu compte des remarques du Conseil d’Etat
formulées dans son avis 48.942/1, la compétence relative à la détermi-
nation de la hauteur de la garantie et à la fixation des conditions
d’obtention de l’exonération de l’accise appartient au Roi qui peut
déléguer cette compétence au Ministre des Finances; que le présent
arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le Ministre des Finances détermine la hauteur de la
garantie pour la commande de signes fiscaux.

Art. 2. Le Ministre des Finances détermine les conditions et les
formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
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Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997;
(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010;
(3) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973;
(4) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989;
(5) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03690]N. 2010 — 4350

29 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit
tot wijziging van de wet van 3 april 1997

betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De Raad van de Europese Unie heeft op 16 februari 2010 de
Richtlijn 2010/12/EU tot wijziging van Richtlijnen 92/79/EEG,
92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de structuur en de tarieven van de
accijns op tabaksfabrikaten en Richtlijn 2008/118/EG (hierna vermeld
als « de richtlijn ») aangenomen. Deze treedt in werking op 1 januari 2011.

Deze richtlijn heeft tot doel verschillende wijzigingen aan te brengen
in de wetgeving van de Unie betreffende de belasting van tabakspro-
ducten. Dit is met het oog op de goede werking van de interne markt
en ter wille van een hoog niveau van gezondheidsbescherming, zoals
vereist bij artikel 168 van het Verdrag, en rekening gehouden met het
feit dat tabaksproducten de gezondheid kunnen schaden en dat de
Unie partij is bij de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik. Hierbij moet de
bestaande situatie voor elk van de verschillende tabaksproducten in
aanmerking worden genomen.

In het belang van een uniforme en billijke belastingheffing voorziet
deze richtlijn ondermeer in een wijziging van de definities van
sigaretten, sigaren en cigarillo’s en van andere vormen van rooktabak.
Deze wijziging dient te worden omgezet in nationaal recht. Gelet op de
huidige politieke situatie en gelet op het feit dat de richtlijn de lidstaten
aanmaant de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in
werking te laten treden om met ingang van 1 januari 2011 aan deze
richtlijn te voldoen, werd beslist de omzetting in nationaal recht te laten
geschieden onder de vorm van een koninklijk besluit tot wijziging van
de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde
tabak op grond van artikel 11 van de algemene wet inzake douane en
accijnzen. Dit artikel luidt als volgt :

« Art. 11. § 1. Onverminderd de verordeningen en beschikkingen van
algemene aard, door de Raad of door de Commissie van de Europese
Gemeenschappen genomen inzake douane, mag de Koning, bij wege
van een besluit waarover door de in Raad vergaderde Ministers is
beraadslaagd, alle maatregelen treffen inzake douane en accijnzen om
de goede uitvoering te verzekeren van internationale akten, beslissin-
gen, aanbevelingen en afspraken, hieronder begrepen zijnde het
opheffen of het wijzigen van wetsbepalingen.

§ 2. De besluiten, die in de loop van een jaar zijn getroffen bij
toepassing van paragraaf 1, maken tezamen het voorwerp uit van een
ontwerp van bekrachtigingswet dat, bij het begin van het volgende jaar,
bij de wetgevende Kamers wordt ingediend. »

Het artikel 2 van het huidige besluit voorziet in een aanpassing van
de bestaande definitie van de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs
voor sigaretten en rooktabak van fijne snede voor het rollen van
sigaretten en andere rooktabak, gelet op de formulering ervan in de
richtlijn.

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

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Notes

(1) Moniteur belge du 16 mai 1997;
(2 Moniteur belge du 31 décembre 2010;
(3) Moniteur belge du 21 mars 1973;
(4) Moniteur belge du 15 juillet 1989;
(5) Moniteur belge du 20 août 1996.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2010/03690]F. 2010 — 4350

29 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal
modifiant la loi du 3 avril 1997

relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

RAPPORT AU ROI

Sire,

En date du 16 février 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté
la Directive 2010/12/UE (appelée ci-après ″la directive″) modifiant les
Directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la
structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés
ainsi que la Directive 2008/118/CE. Celle-ci entre en vigueur le
1er janvier 2011.

Cette directive a pour but d’apporter diverses modifications à la
législation fiscale de l’Union applicable aux produits du tabac, et ce afin
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et, en même
temps, un niveau élevé de protection de la santé, comme le prévoit
l’article 168 du Traité, d’autant que les produits du tabac peuvent
gravement nuire à la santé et que l’Union est partie à la convention-
cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac. Ces
modifications tiennent compte de la situation existant pour chacun des
différents produits du tabac.

En vue de garantir une fiscalité uniforme et équitable, la directive
prévoit, entre autres, une modification de la définition des cigarettes,
cigares et cigarillos ainsi que des autres tabacs à fumer. Cette
modification doit être transposée en droit national. Compte tenu, d’une
part, de la situation politique actuelle et, d’autre part, que les Etats
membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive avec effet au 1er janvier 2011, il a été choisi de transposer les
dispositions obligatoires sous la forme d’un arrêté royal modifiant la loi
du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés pris
sur la base de l’article 11 de la loi générale sur les douanes et accises. Cet
article est libellé comme suit :

« Art. 11. § 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de
caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés
européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane
et accise, propres à assurer la bonne exécution d’actes, décisions,
recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pou-
vant comprendre l’abrogation ou la modification de dispositions
légales.

§ 2. L’ensemble des arrêtés pris au cours d’une année par application
du paragraphe 1er, fait l’objet d’un projet de loi de confirmation dont les
Chambres législatives sont saisies au début de l’année suivante. »

L’ article 2 du présent arrêté prévoit une adaptation de la définition
actuelle du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes, des
tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres
tabacs à fumer, compte tenu de la formulation reprise dans la directive.
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De artikelen 3 en 7 van dit besluit wijzigen de definitie van sigaren en
van met sigaren gelijkgestelde producten, zodat een sigaarsoort die in
veel opzichten lijkt op een sigaret, voor accijnsdoeleinden, eveneens
wordt beschouwd als een sigaret.

Artikel 4 van dit besluit wijzigt de definitie van tabaksrolletjes zodat
de tabaksrolletjes die op grond van hun lengte als twee of meer
sigaretten kunnen beschouwd worden, voor accijnsdoeleinden, even-
eens worden behandeld als twee of meer sigaretten.

Artikel 5 van dit besluit verduidelijkt de definitie van tabaksafval.
Artikel 6 van dit besluit wijzigt de definitie van rooktabak die in veel

opzichten lijkt op tabak van fijne snede die bedoeld is voor het rollen
van sigaretten, zodat deze tabak, voor accijnsdoeleinden, eveneens als
tabak van fijne snede wordt beschouwd.

Onderhavig ontwerp van koninklijk besluit dat wij de eer hebben aan
Uwe Majesteit voor te leggen, strekt ertoe deze nieuwe definities in te
voegen in de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak.

Ingevolge de opmerkingen van de Raad van State in het advies
nr. 48.955/1 van 16 december 2010, werden aan de artikelen sommige
wijzigingen aangebracht met als gevolg dat een nieuwe nummering
aan deze artikelen wordt gegeven.

Ik heb de eer te zijn,

Sire,
van Uwe Majesteit,
de zeer eerbiedige,

en zeer trouwe dienaar,

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

29 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit
tot wijziging van de wet van 3 april 1997

betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

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

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen van
18 juli 1977 (1), artikel 11, gewijzigd bij de wet van 22 december 1989;

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (2);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 23 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
20 oktober 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 9 november 2010;

Gelet op het advies nr. 48.955/1 van de Raad van State, gegeven op
16 december 2010 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

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

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richt-
lijn 2010/12/EU van de Raad van 16 februari 2010 tot wijziging van
Richtlijnen 92/79/EEG, 92/80/EEG en 95/59/EG wat betreft de
structuur en de tarieven van de accijns op tabaksfabrikaten en
Richtlijn 2008/118/EG.

Art. 2. In artikel 3, § 5bis, tweede lid van de wet van 3 april 1997
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, ingevoegd bij de
wet van 27 december 2004 en gewijzigd bij de wet van 26 novem-
ber 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° het tweede lid wordt vervangen als volgt :

« De gewogen gemiddelde prijs voor sigaretten is gelijk aan de op
basis van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende
totale waarde van alle tot verbruik uitgeslagen sigaretten, gedeeld door
de totale hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen sigaretten. Deze prijs
wordt op 1 februari van elk jaar bepaald op basis van de gegevens in
verband met alle tot verbruik uitgeslagen hoeveelheden van het
voorgaande kalenderjaar. »

Les articles 3 et 7 du présent arrêté modifient la définition des cigares
et des produits assimilés aux cigares, de manière à ce qu’une espèce de
cigares qui, à beaucoup d’égards, ressemble à une cigarette soit
également, au sens de la législation accisienne, assimilé à une cigarette.

L’article 4 du présent arrêté modifie la définition des rouleaux de
tabac de sorte que les rouleaux de tabac qui, au regard de leur longueur,
peuvent être considérés comme deux ou plusieurs cigarettes soient, au
sens de la législation accisienne, traités comme deux ou plusieurs
cigarettes.

L’article 5 du présent arrêté clarifie la définition des déchets de tabac.
L’article 6 du présent arrêté modifie la définition de tabac à fumer

qui, à maints égards, ressemble à du tabac fine coupe destiné à rouler
les cigarettes, soit assimilé, au sens de la législation accisienne, à du
tabac fine coupe.

Le présent projet d’arrêté royal que nous avons l’honneur de
soumettre à Votre Majesté tend à insérer ces nouvelles définitions dans
la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Suite aux remarques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis
n° 48.955/1 du 16 décembre 2010 certaines adaptations ont été
apportées aux articles, entraînant une nouvelle numérotation de
ceux-ci.

J’ai l’honneur d’être,

Sire,
de Votre Majesté,

le très respectueux
et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

29 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal
modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal

des tabacs manufacturés

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

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 (1),
article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (2);

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, donné le 23 novembre 2010;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 9 novem-
bre 2010;

Vu l’avis n° 48.955/1 du Conseil d’Etat, donné le 16 décembre 2010 en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2010/12/UE du
Conseil du 16 février 2010 modifiant les Directives 92/79/CEE,
92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des
accises applicables aux tabacs manufacturés ainsi que la Direc-
tive 2008/118/CE.

Art. 2. Dans l’article 3, § 5bis, deuxième alinéa de la loi du
3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par
la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 26 novembre 2006,
les modifications suivantes sont apportées :

1° le deuxième alinéa est modifié comme suit :

« Le prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes est calculé
par référence à la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la
consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes
comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la
consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des
données concernant toutes les mises à la consommation effectuées
l’année civile précédente. »
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2° er wordt een lid toegevoegd, luidende :

« De gewogen gemiddelde prijs voor rooktabak van fijne snede voor
het rollen van sigaretten en andere rooktabak is gelijk aan de op basis
van de kleinhandelsprijs inclusief alle belastingen berekende totale
waarde van alle tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor
het rollen van sigaretten en andere rooktabak, gedeeld door de totale
hoeveelheid tot verbruik uitgeslagen rooktabak van fijne snede voor het
rollen van sigaretten en andere rooktabak. Deze prijs wordt op
1 februari van elk jaar bepaald op basis van de gegevens in verband met
alle tot verbruik uitgeslagen hoeveelheden van het voorgaande kalen-
derjaar. »

Art. 3. Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij het koninklijk
besluit van 7 juli 2002 en bij de wet van 9 juli 2004, wordt vervangen als
volgt :

« Art. 4. Als sigaren worden beschouwd de volgende producten,
indien zij geschikt zijn om en, gelet op hun kenmerken en de normale
verwachtingen van de consument, uitsluitend bestemd zijn om als
zodanig te worden gerookt :

a) tabaksrolletjes met een dekblad van natuurtabak;

b) tabaksrolletjes bestaande uit een gebroken melange, met een
dekblad van gereconstitueerde tabak dat de normale kleur heeft van
een sigaar en het product volledig omhult, in voorkomend geval met
inbegrip van het filter, doch zonder het mondstuk (voor sigaren met
mondstuk), en waarvan het gewicht per stuk, zonder filter of mond-
stuk, niet minder dan 2,3 g en niet meer dan 10 g bedraagt en de omtrek
over ten minste een derde van de lengte 34 mm of meer bedraagt. »

Art. 4. Artikel 5, § 2, van de wet van 3 april 1997 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, wordt vervangen als volgt :

« § 2. Een tabaksrolletje als bedoeld in paragraaf 1 wordt voor de
toepassing van de accijns als twee sigaretten beschouwd wanneer het,
zonder filter of mondstuk, meer dan 8 cm doch niet meer dan 11 cm
lang is, en als drie sigaretten wanneer het, zonder filter of mondstuk,
meer dan 11 cm doch niet meer dan 14 cm lang is, enzovoort. »

Art. 5. Artikel 6, b), van de wet van 3 april 1997 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, wordt vervangen als volgt :

« b) tabaksafval, verpakt voor verkoop aan de consument, dat niet
onder de artikelen 4 en 5 valt en dat geschikt is om te worden gerookt.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ″tabaksafval″ verstaan
de resten van tabaksbladeren en bijproducten die uit de verwerking van
tabak of de vervaardiging van tabaksproducten ontstaan. »

Art. 6. Artikel 7 van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal
stelsel van gefabriceerde tabak, wordt vervangen als volgt :

« Art. 7. Als tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten
wordt aangemerkt, rooktabak als omschreven in artikel 6 die :

- hetzij voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een
snijbreedte van minder dan 1,5 mm bevat;

- hetzij voor meer dan 25 gewichtsprocenten tabaksdeeltjes met een
snijbreedte van 1,5 mm of meer bevat en die verkocht is of bestemd is
om te worden verkocht voor het rollen van sigaretten. »

Art. 7. Artikel 8, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van
9 juli 2004, wordt vervangen als volgt :

« § 1. Met sigaren worden gelijkgesteld producten die gedeeltelijk uit
andere stoffen dan tabak bestaan, maar die aan de overige criteria van
artikel 4 voldoen. »

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Art. 9. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.
(2) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.

2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

« Le prix moyen pondéré de vente au détail du tabac à fumer fine
coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer est
calculé par référence à la valeur totale de l’ensemble des tabacs à fumer
fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer
mis à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes
comprises, divisée par la quantité totale de tabacs à fumer fine coupe
destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer mis à la
consommation. Il est établi le 1er février de chaque année sur la base des
données concernant toutes les mises à la consommation effectuées
l’année civile précédente. »

Art. 3. L’article 4 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du
7 juillet 2002 et par la loi du 9 juillet 2004, est modifié comme suit :

« Art. 4. Sont considérés comme cigares, s’ils peuvent être fumés en
l’état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales
des consommateurs, sont exclusivement destinés à l’être :

a) les rouleaux de tabac munis d’une cape extérieure en tabac naturel;

b) les rouleaux de tabac remplis d’un mélange battu et munis d’une
cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares,
couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant – mais
non l’embout dans le cas des cigares avec embout -, lorsque leur masse
unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et
égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou
supérieure à 34 millimètres sur au moins un tiers de leur longueur. »

Art. 4. L’article 5, § 2, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime
fiscal des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

« § 2. Un rouleau de tabac tel que visé au paragraphe 1er est
considéré, aux fins de l’application de l’accise, comme deux cigarettes
lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à
8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes
lorsqu’il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à
11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite. »

Art. 5. L’article 6, b), de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal
des tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

« b) Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne
relèvent pas des articles 4 et 5 et qui sont susceptibles d’être fumés. Aux
fins du présent article, les « déchets de tabac » sont réputés être des
restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du
traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac. »

Art. 6. L’article 7 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des
tabacs manufacturés, est modifié comme suit :

« Art. 7. Est considéré comme tabac fine coupe destiné à rouler les
cigarettes, le tabac à fumer tel que défini à l’article 6 :

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de
tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre;

- soit pour lequel plus de 25 pour cent en poids des particules de
tabac présentent une largeur de coupe supérieure à 1,5 millimètre et qui
a été vendu pour rouler les cigarettes. »

Art. 7. L’article 8, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du
9 juillet 2004, est modifié comme suit :

« § 1er. Sont assimilés aux cigares, les produits constitués partielle-
ment de substances autres que le tabac mais répondant aux critères de
l’article 4. »

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 9. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

Notes

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(2) Moniteur belge du 16 mai 1997.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C − 2010/03683]N. 2010 — 4351

30 DECEMBER 2010. — Ministerieel besluit
houdende diverse bepalingen

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd
op 18 juli 1977 (1), artikel 300;

Gelet op de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene
regeling inzake accijnzen (2);

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (3); laatst gewijzigd door de wet van 29 decem-
ber 2010 houdende diverse bepalingen (4), artikelen 32 tot en met 43;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 2010 tot wijziging
van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak (5);

Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de
accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (6);

Gelet op het koninklijk besluit van 29 december 2010 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (7);

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel
wordt verleend voor de betaling van de accijns (8), het laatst gewijzigd
bij het ministerieel besluit van 8 december 2008 (9);

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (10);

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 betreffende het
accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmodaliteiten betref-
fende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dran-
ken (11);

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-
Luxemburgse Economische Unie, gegeven op 23 november 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
17 november 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begro-
ting, gegeven op 19 november 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973 (12), artikel 3, § 1, vervangen door de wet van
4 juli 1989 (13) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (14);

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit
dat dit besluit tot doel heeft de opgelegde wijzigingen in de wettelijke
en reglementaire bepalingen aan te brengen ingevolge de invoering van
het nieuwe systeem van inning van accijnzen en btw op tabaksfabri-
katen op 1 januari 2011; dat door de invoering van dit nieuwe systeem
België haar wetgeving aanpast aan de Europese reglementering; dat de
betrokken marktdeelnemers reeds werden ingelicht en dat zij reeds de
nodige maatregelen hebben genomen teneinde dit nieuwe systeem in
werking te laten treden op 1 januari 2011; dat dit besluit genomen ter
uitvoering van Hoofdstuk 2, afdeling 1 van de wet van 29 decem-
ber 2010 houdende diverse bepalingen op hetzelfde tijdstip als deze
bepalingen in werking moet treden, zijnde 1 januari 2011; dat in deze
omstandigheden; dit besluit dan ook zonder uitstel moet worden
genomen,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Wijzigingen van het ministerieel besluit
van 29 december 1992

waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns

Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 decem-
ber 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns,
het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 december 2008,
wordt vervangen als volgt :

« Art. 3. § 1. De personen aan wie uitstel voor de betaling van de
accijns wordt verleend, de duur van deze uitstellen en de data waarop
deze ingaan, zijn, naar de aard van de producten, vastgesteld in de
navolgende tabel :

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C − 2010/03683]F. 2010 — 4351

30 DECEMBRE 2010. — Arrêté ministériel
portant des dispositions diverses

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le
18 juillet 1977 (1), article 300;

Vu la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise (2);

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés (3), modifiée en dernier lieu par la loi du 29 décem-
bre 2010 portant des dispositions diverses (4), articles 32 à 43;

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 3 avril 1997
relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (5);

Vu la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des
droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcoolisées (6);

Vu l’arrêté royal du 29 décembre 2010 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (7);

Vu l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992 concernant les délais de
paiement de l’accise (8), modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel
du 8 décembre 2008 (9);

Vu l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des
tabacs manufacturés (10);

Vu l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009 relatif au régime d’accise de
l’alcool éthylique et aux dispositions applicables en matière d’exonéra-
tion pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées (11);

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-
luxembourgeoise donné le 23 novembre 2010;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 19 novem-
bre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (12),
article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (13) et modifié par la
loi du 4 août 1996 (14);

Vu l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet
d’apporter dans les dispositions légales et réglementaires les modifica-
tions imposées par la mise en place le 1er janvier 2011 d’un nouveau
système de perception de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs
manufacturés; que de la sorte la Belgique a adapté sa législation aux
exigences de la réglementation européenne; que les opérateurs écono-
miques concernés en sont informés et qu’ils ont déjà pris les disposi-
tions nécessaires afin que ce nouveau système entre en application au
1er janvier 2011; que le présent arrêté pris en exécution du chapître 2,
section 1er, de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions
diverses doit sortir ses effets en même temps qu’elle, à savoir le
1er janvier 2011; que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris
sans délai,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Modifications
à l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992

accordant des délais pour le paiement de l’accise

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 décembre 1992
accordant des délais pour le paiement de l’accise, modifié en dernier
lieu par l’arrêté ministériel du 8 décembre 2008, est remplacé comme
suit :

« Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour
le paiement de l’accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils
prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au
tableau ci-après :
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§ 2. De marktdeelnemers, in de zin van artikel 1bis van de wet van
3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak,
genieten voor de accijnzen en de btw op tabaksfabrikaten een uitstel
van betaling tot de donderdag van de vierde week volgende op die
waarin de aangifte ten verbruik werd ingereikt. »

HOOFDSTUK II. — Wijzigingen van het ministerieel besluit
van 1 augustus 1994

betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

Art. 2. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, het laatst
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2004, wordt
vervangen als volgt :

« Artikel 1. Onverminderd de algemene bepalingen en definities
vastgesteld in de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene
regeling inzake accijnzen en in de wet van 3 april 1997 betreffende het
fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, wordt voor de toepassing van dit
besluit verstaan onder :

— wet : de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van
gefabriceerde tabak;

— administratie : de administratie der douane en accijnzen;

— ambtenaren : de ambtenaren van de administratie der douane en
accijnzen;

— administrateur-generaal : de administrateur-generaal douane en
accijnzen;

— directeur : de gewestelijk directeur der douane en accijnzen;

— hulpkantoor : het hulpkantoor dat krachtens het ministerieel
besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de
hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en
de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der
douane en accijnzen en van zijn hulpkantoren, belast is met het
beheer van fiscale kentekens inzake gefabriceerde tabak;

— enig kantoor : het kantoor opgericht door de ministeriële
besluiten van 19 juli 2006 houdende de oprichting van het enig
kantoor der douane en accijnzen en van 26 maart 2007 houdende
de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der
douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van
het enig kantoor der douane en accijnzen en van zijn hulpkan-
toren;

— week : van maandag om 0 uur tot zondag om 24 uur;

— assortiment : elke verpakking die tenminste elf sigaren bevat van
ten minste drie verschillende soorten, waarbij elk van deze
soorten minstens twee eenheden omvat;

— kerver : degene die zijn werkzaamheden beperkt tot het snijden
of op andere wijze versnipperen van tabak zodat deze geschikt
is om zonder verdere industriële verwerking te worden gerookt;

— kleinhandelsprijs : de verkoopprijs vermeld op het fiscaal
kenteken;

— fabrikant : de bezitter of houder van een werkende tabaksfa-
briek;

— planter : de persoon die zich persoonlijk belast met de teelt,
d.w.z. met het werk en de zorg welke de tabak vergt, vanaf het
beplanten tot aan de oogst;

— ministerieel besluit : ministerieel besluit van 18 maart 2010
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. »

Art. 3. Artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 3 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 2. Elke marktdeelnemer en elke kerver moeten zich laten
erkennen als erkend entrepothouder. »

§ 2. Les opérateurs économiques au sens de l’article 1erbis de la loi du
3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés bénéfi-
cient d’un délai pour le paiement de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs
manufacturés jusqu’au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au
cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été
déposée. »

CHAPITRE II. — Modifications
à l’arrêté ministériel du 1er août 1994

relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 2. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au
régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par
l’arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit :

« Article 1er. Sans préjudice des dispositions générales et définitions
fixées par la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise
et par la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés, l’on entend pour l’application du présent arrêté, par :

— loi : la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs
manufacturés;

— administration : l’administration des douanes et accises;

— agents : les agents de l’administration des douanes et accises;

— administrateur général : l’administrateur général douanes et
accises;

— directeur : le directeur régional des douanes et accises;

— succursale : la succursale chargée de la gestion des signes fiscaux
en matière de tabacs manufacturés, en vertu de l’arrêté ministé-
riel du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales du
bureau unique des douanes et des accises et à la détermination
des compétences du bureau unique des douanes et accises et de
ses succursales;

— bureau unique : le bureau créé par les arrêtés ministériels du
19 juillet 2006 relatif à la création du bureau unique des douanes
et accises et du 26 mars 2007 relatif à la création des succursales
du bureau unique des douanes et des accises et à la détermina-
tion des compétences du bureau unique des douanes et accises et
de ses succursales;

— semaine : du lundi 0 heure au dimanche 24 heure;

— assortiment : l’emballage qui contient au moins onze cigares
d’au moins trois espèces différentes, chacune de ces espèces
devant être représentée par deux pièces au moins;

— hacheur : quiconque se borne à découper le tabac du planteur
d’une manière qu’il soit susceptible d’être fumé sans transfor-
mation industrielle ultérieure;

— prix de vente au détail : le prix de vente figurant sur le signe
fiscal;

— fabricant : le possesseur ou le détenteur d’une fabrique de tabacs
manufacturés en activité;

— planteur : la personne qui assume personnellement la culture,
c’est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la
plantation jusqu’à la récolte;

— arrêté ministériel : l’arrêté ministériel du 18 mars 2010 relatif au
régime général d’accise. »

Art. 3. L’article 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 3 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 2. Tout opérateur économique ainsi que tout hacheur de tabacs
doit se faire reconnaître en qualité d’entrepositaire agréé. »
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Art. 4. In artikel 2bis, § 1, lid 1 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij
het ministerieel besluit van 5 april 1995, worden de woorden « , welke
nog niet is bekleed met fiscale kentekens, » ingevoegd tussen de
woorden « tabak » en « voorhanden ».

Art. 5. Hoofdstuk III van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 6. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 10. § 1. De erkend entrepothouder moet, per opslagplaats, de
boekhouding van de voorraden en de bewegingen van tabaksfabrika-
ten hier te lande bijhouden onder de vorm van een magazijnregister
volgens het model opgenomen in bijlage IV.

§ 2. De door de administrateur-generaal aangewezen ambtenaar kan
elke boekhouding die door de erkend entrepothouder wordt gehouden
aannemen, voor zover zij alle voor de controle noodzakelijke elementen
bevat.

§ 3. Elke marktdeelnemer moet, per opslagplaats, een register van
fiscale kentekens nr. 504 houden hier te lande volgens het model
opgenomen in bijlage VII.

Hij moet het regelmatig gebruik van de aan hem geleverde fiscale
kentekens rechtvaardigen. »

Art. 7. Artikel 11 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 11. Een boekhoudkundige controle en een opneming worden
uitgevoerd aan een door de administrateur-generaal bepaalde frequen-
tie, onder de leiding van de door de administrateur-generaal aangewe-
zen ambtenaar en in aanwezigheid van de erkend entrepothouder of
zijn vertegenwoordiger. »

Art. 8. Artikel 12 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 23 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 12. § 1. De te vertonen hoeveelheden moeten gelijk zijn aan het
verschil tussen enerzijds de vastgestelde hoeveelheden bij de laatste
opneming, verhoogd met de sindsdien geproduceerde hoeveelheden en
onder de schorsingsregeling ontvangen hoeveelheden, en anderzijds de
hoeveelheden die met een geoorloofde bestemming werden uitgesla-
gen.

§ 2. De geproduceerde, verwerkte, ontvangen en uitgeslagen hoe-
veelheden worden vastgesteld door een boekhoudkundige controle. De
voorraden worden fysiek geverifieerd.

§ 3. De ambtenaren bedoeld in artikel 11 moeten controleren of het
aantal fiscale kentekens in voorraad overeenstemt met de aanduidingen
in het register van fiscale kentekens nr. 504 en of het aantal gebruikte
fiscale kentekens overeenstemt met de hoeveelheid tabaksfabrikaten
waarop fiscale kentekens werden aangebracht.

Er wordt geen verlies van fiscale kentekens aanvaard. »

Art. 9. Artikel 14 en 15 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 10. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 16. § 1. De fabrikant die zijn activiteiten stopzet moet
onmiddellijk de ambtenaren hiervan op de hoogte brengen en binnen
de twee maanden na de stopzetting een geoorloofde bestemming geven
aan de tabaksfabrikaten die nog niet werden uitgeslagen tot verbruik
en aan de ongefabriceerde tabak welke hij nog in zijn bezit heeft.

§ 2. De ambtenaren verzegelen de machines en andere apparaten van
de fabriek wiens activiteiten zijn stopgezet. Het aanbrengen van de
zegels wordt vastgesteld in een proces-verbaal, opgesteld in 2 exem-
plaren, waarvan 1 exemplaar wordt overhandigd aan de fabrikant. »

Art. 11. In de artikelen 17, 18 en 19 van hetzelfde besluit wordt het
woord « fabrikant » vervangen door de woorden « erkend entrepot-
houder ».

Art. 12. In artikel 20 van hetzelfde besluit worden de woorden
« drie jaar » vervangen door de woorden « tien jaar ».

Art. 4. A l’article 2bis, § 1er, 1er alinéa, du même arrêté, inséré par
l’arrêté ministériel du 5 avril 1995, les mots « non encore revêtus des
signes fiscaux » sont ajoutés après les mots « tabacs manufacturés ».

Art. 5. Le chapitre III du même arrêté est supprimé.

Art. 6. L’article 10 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 10. § 1er. L’entrepositaire agréé tient, par lieu de stockage, une
comptabilité des stocks et des mouvements de tabacs manufacturés
sous la forme d’un registre de magasin établi conformément au modèle
repris à l’annexe IV.

§ 2. L’agent désigné par l’administrateur général peut agréer toute
comptabilité tenue par l’entrepositaire agréé pour autant qu’elle
contienne tous les éléments nécessaires au contrôle.

§ 3. Chaque opérateur économique doit tenir, par lieu de stockage, un
registre des signes fiscaux n° 504 établi conformément au modèle repris
à l’annexe VII.

Il doit justifier l’utilisation régulière des signes fiscaux livrés. »

Art. 7. L’article 11 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 11. Un contrôle comptable et un recensement sont effectués à
une fréquence fixée par l’administrateur général, sous la direction de
l’agent désigné par l’administrateur général, en présence de l’entrepo-
sitaire agréé ou de son représentant. »

Art. 8. L’article 12 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 23 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 12. § 1er. Les quantités à représenter doivent être égales à la
balance entre, d’une part, les quantités constatées lors du dernier
recensement, augmentées des quantités produites et reçues en régime
suspensif et, d’autre part, des quantités sorties pour une destination
autorisée.

§ 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont
établies par un contrôle comptable. Les stocks font l’objet d’une
vérification physique.

§ 3. Les agents désignés à l’article 11 doivent contrôler si le nombre
de signes fiscaux en stock correspond aux indications reprises dans le
registre des signes fiscaux n°504 et si le nombre de signes fiscaux
utilisés correspond à la quantité de tabacs manufacturés sur lesquels les
signes fiscaux ont été apposés.

Aucune perte de signes fiscaux n’est acceptée. »

Art. 9. Les articles 14 et 15 du même arrêté sont supprimés.

Art. 10. L’article 16 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 16. § 1er. Le fabricant qui cesse ses activités doit en aviser
immédiatement les agents et donner, dans les deux mois suivant la
cessation, une destination autorisée aux tabacs manufacturés non
encore mis à la consommation ainsi qu’aux tabacs non manufacturés
encore en sa possession.

§ 2. Les agents apposent des scellés sur les machines et autres
appareils d’une fabrique en inactivité. L’apposition des scellés est
constatée dans un procès-verbal dressé en deux exemplaires dont un est
remis au fabricant. »

Art. 11. Dans les articles 17, 18 et 19 du même arrêté, le terme
« fabricant » est remplacé par les mots « entrepositaire agréé ».

Art. 12. Dans l’article 20 du même arrêté, les mots « trois ans » sont
remplacés par les mots « dix ans ».
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Art. 13. In de artikelen 18, 25, 66 en 88 van hetzelfde besluit wordt
het woord « hoofdcontroleur » vervangen door de woorden « door de
administrateur-generaal aangewezen ambtenaar ».

Art. 14. In de artikelen 8, 21, 22, 45 en 88bis van hetzelfde besluit
wordt het woord « directeur-generaal » vervangen door het woord
« administrateur-generaal ».

Art. 15. In hetzelfde besluit wordt een Titel IIIbis ingevoegd die de
artikelen 27/1 en 27/2 bevat, luidende :

« TITEL IIIbis. — Betaling van de accijns

Art. 27/1. § 1. De accijnzen worden bij de uitslag tot verbruik van de
tabaksfabrikaten voldaan door middel van een papieren aangifte ten
verbruik bestaande uit de exemplaren 6 en 8 van het formulier enig
document overeenkomstig het model van bijlage 31 en bijlage 33 van
Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993
houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot
vaststelling van het communautair douanewetboek.

Deze exemplaren moeten worden ingevuld overeenkomstig de
toelichting opgenomen als bijlage I.

§ 2. De aangifte ten verbruik waarvan sprake in lid 1, kan eveneens
worden opgesteld met behulp van een laserprinter op blanco papier, op
voorwaarde dat die aangifte voldoet aan alle vormvereisten van het
model van bijlage 31 en bijlage 33 van de in lid 1 vermelde verordening,
ook ten aanzien van de achterzijde van het formulier, met uitzondering
van :

1° de kleur van de drukinkt;

2° het gebruik van cursief gedrukte letters;

3° de onderdruk van de vakken van de aangifte ten verbruik.

§ 3. De papieren aangifte ten verbruik moet worden ingediend bij het
hulpkantoor door de marktdeelnemer, ten laatste de donderdag van de
week die volgt op die van de uitslag tot verbruik van de tabaksfabri-
katen uit het belastingentrepot.

Art. 27/2. Het indienen van een aangifte ten verbruik is eveneens
vereist indien het accijnstarief nul bedraagt en bij de inverbruikstelling
met vrijstelling van accijnzen. Ter zake zijn de bepalingen van
artikel 27/1 van toepassing. »

Art. 16. Artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministeri-
eel besluit van 29 april 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 31. De tekening op de fiscale bandjes voor stuksgewijs
verkochte sigaren stelt de Belgische, de Nederlandse en de Luxem-
burgse leeuw voor. Twee vakjes zijn daartoe voorbehouden waarvan in
één de kleinhandelsprijs wordt gedrukt, terwijl in het tweede het
volgnummer bedoeld bij artikel 40 wordt gedrukt. Dit volgnummer
mag evenwel ook worden aangebracht in het vakje met de kleinhan-
delsprijs, terwijl het andere vakje dan gebruikt wordt om de verwijzing
naar de plaats en het tijdstip van fabricage in aan te brengen.

De verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage geschiedt
overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld door de administrateur-
generaal. »

Art. 17. In artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 17 mei 2002, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

« § 1. De tekening op de overige eigenlijke fiscale bandjes stelt naast
de Belgische, de Nederlandse en de Luxemburgse leeuw ook tweemaal
een monogram voor die wordt gevormd door de letters BNL. Vier
vakjes zijn opengelaten die worden gebruikt voor de aanduiding van :

a) in Nederlandse en in Franse tekst, de soort van het fabrikaat
(sigaren, sigaretten, tabak van fijne snede voor het rollen van
sigaretten en andere rooktabak) en de hoeveelheid (aantal stuks
of nettogewicht);

b) de kleinhandelsprijs;

c) het volgnummer bedoeld bij artikel 40; dit volgnummer moet in
het rechtervak komen;

d) de verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage; deze
vermelding moet in het linkervak komen. »

Art. 13. Dans les articles 18, 25, 66 et 88 du même arrêté, les mots
« contrôleur en chef » sont remplacés par les mots « l’agent désigné par
l’administrateur général ».

Art. 14. Dans les articles 8, 21, 22, 45 et 88bis du même arrêté, le
terme « directeur général » est remplacé par celui d’ « administrateur
général ».

Art. 15. Dans le même arrêté, un Titre IIIbis comprenant les arti-
cles 27/1 et 27/2 est inséré rédigé comme suit :

« TITRE IIIbis. — Paiement de l’accise

Art. 27/1. § 1er. Lors de la mise à la consommation des tabacs
manufacturés, la perception de l’accise s’effectue au moyen d’une
déclaration papier de mise à la consommation constituée des exemplai-
res 6 et 8 du formulaire document administratif unique conforme au
modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33 du Règlement (CEE) n° 2454/93
de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions
d’application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octo-
bre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

Ces exemplaires sont complétés conformément à la notice faisant
l’objet de l’annexe Ier.

§ 2. La déclaration de mise à la consommation visée au paragra-
phe 1er, peut également être effectuée au moyen d’une imprimante laser
sur papier vierge, à condition que cette déclaration satisfasse à toutes
les conditions de forme du modèle de l’annexe 31 et de l’annexe 33
mentionnées au premier alinéa du règlement, ainsi qu’au verso du
formulaire, à l’exception de :

1° la couleur de l’encre d’impression;

2° l’usage de lettres d’imprimerie en italique;

3° l’impression en arrière-fond des cases de la déclaration de mise
à la consommation.

§ 3. Les déclarations de mise à la consommation sous forme papier
sont introduites auprès de la succursale par l’opérateur économique, au
plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de la sortie effective pour
mise à la consommation des tabacs manufacturés de l’entrepôt fiscal.

Art. 27/2. Le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation est
exigé lorsque le taux d’accise est nul ainsi que lors de la mise à la
consommation en exonération de l’accise. En l’occurrence, les disposi-
tions de l’article 27/1 sont d’application. »

Art. 16. L’article 31 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 29 avril 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 31. Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées
sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion
néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées,
l’une pour l’impression du prix de vente au détail, l’autre pour
l’impression du numéro d’ordre visé à l’article 40. Ce numéro d’ordre
peut toutefois être apposé dans la même case que le prix de vente au
détail, la case libre étant alors utilisée pour y mentionner les références
du lieu et de la date de fabrication.

Les références du lieu et de la date de fabrication s’effectuent
conformément aux modalités fixées par l’administrateur général. »

Art. 17. A l’article 32 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministé-
riel du 17 mai 2002, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« § 1er. Le dessin des autres bandelettes fiscales proprement dites
représente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois
ainsi qu’un monogramme formé des lettres BNL, reproduit deux fois.
Quatre cases y sont réservées et servent à l’inscription :

a) en langues française et néerlandaise, de l’espèce des produits
(cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les
cigarettes et autres tabacs à fumer) et de la quantité (nombre de
pièces ou poids net);

b) du prix de vente au détail;

c) du numéro d’ordre visé à l’article 40, ce numéro d’ordre devant
figurer dans la case de droite;

d) les références du lieu et de la date de fabrication; cette mention
devant figurer dans la case de gauche. »
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Art. 18. In artikel 34 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 17 mei 2002, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt :

« § 3. De fiscale sluitzegels en de assortimentszegels vertonen in het
midden een opdruk, een monogram gevormd door de letters BNL. De
vrije ruimte boven en onder dit monogram zijn achtereenvolgens
voorbehouden voor de aanduiding van :

a) de kleinhandelsprijs;

b) de hoeveelheid (aantal stuks of nettogewicht), de soort van het
fabrikaat (in het Nederlands en in het Frans : sigaren, sigaretten,
tabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten en andere
rooktabak), het volgnummer bedoeld bij artikel 40 en de
verwijzing naar de plaats en het tijdstip van fabricage. »

Art. 19. Artikel 35 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 22 januari 2009, wordt vervangen als volgt :

« Art. 35. Om fiscale kentekens te bekomen richt de marktdeelnemer
aan het hulpkantoor een aanvraag volgens het model nr. 501 van
bijlage V. Deze aanvraag moet worden ingediend ten minste 10 werk-
dagen voor de door de marktdeelnemer gewenste datum van levering
van de fiscale kentekens.

In zijn aanvraag duidt de marktdeelnemer ten minste de soort en het
aantal gewenste fiscale kentekens aan. »

Art. 20. Artikel 36 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministeri-
eel besluit van 3 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 36. De fiscale kentekens worden geleverd aan de marktdeel-
nemers middels het stellen van een zekerheid waarvan de modaliteiten
worden vastgesteld door de administrateur-generaal. »

Art. 21. Artikel 37 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 3 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 37. De marktdeelnemers kunnen hun bestelde fiscale kentekens
afhalen op het hulpkantoor.

Wanneer de marktdeelnemers niet zelf hun bestelde fiscale kentekens
afhalen op het hulpkantoor, kan dit geschieden door een derde die
daartoe een volmacht heeft ontvangen van de betrokken marktdeel-
nemer. Deze volmacht moet worden voorgelegd aan het hulpkantoor.

De bestelde fiscale kentekens kunnen ook rechtstreeks worden
verzonden naar het adres van de marktdeelnemers als collo met
spoedbestelling of onder aangetekende omslag, dit voor zover zij
daarom zouden hebben verzocht en aan het hulpkantoor een verklaring
hebben verstrekt waarbij deze de Administratie ontslaan van alle
verantwoordelijkheid nopens een eventueel tekort aan fiscale kente-
kens dat zou worden vastgesteld bij de ontvangst ervan. De aldus
verzonden collo of omslagen met de fiscale kentekens worden door het
hulpkantoor voorzien van ambtelijke sluitzegels. »

Art. 22. Artikel 39 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministeri-
eel besluit van 3 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

« Art. 39. Het bedrag dat door het hulpkantoor wordt gereserveerd
als zekerheid voor de fiscale kentekens die worden geleverd aan de
marktdeelnemer, wordt duidelijk vermeld op het borderel nr. 502. »

Art. 23. Artikel 40 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 40. Alvorens de fiscale kentekens te gebruiken moet de
marktdeelnemer, in de daartoe voorbehouden ruimte en duidelijk
leesbaar, het volgnummer dat hem door de Administratie werd
toegekend vermelden.

Het volgnummer wordt bekomen door een schriftelijke aanvraag te
richten aan de administrateur-generaal. De aanvraag vermeldt de
naam, het adres en de activiteiten van de marktdeelnemer; er dient
tevens een afschrift van de machtiging erkend entrepothouder welke
hem werd afgeleverd aan toegevoegd te worden. »

Art. 18. A l’article 34 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministé-
riel du 17 mai 2002, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« § 3. Le timbre fiscal et le timbre pour assortiments portent, en
surimpression, au centre, un monogramme formé des lettres BNL. Les
parties libres au-dessus et au-dessous de ce monogramme sont
réservées pour indiquer :

a) le prix de vente au détail;

b) la quantité (nombre de pièces ou poids net), l’espèce des
produits (en texte français et en texte néerlandais : cigares,
cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes
et autres tabacs à fumer) et le numéro d’ordre visé à l’article 40
ainsi que les références du lieu et de la date de fabrication. »

Art. 19. L’article 35 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :

« Art. 35. Pour obtenir des signes fiscaux, l’opérateur économique
adresse à la succursale une demande conforme au modèle n° 501 repris
en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins 10 jours
ouvrables avant la date souhaitée par l’opérateur économique pour la
livraison des signes fiscaux.

Dans sa demande, l’opérateur économique doit préciser, au mini-
mum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés. »

Art. 20. L’article 36 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 3 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 36. Les signes fiscaux sont livrés à l’opérateur économique
moyennant la constitution d’une garantie établie suivant les modalités
fixées par l’administrateur général. »

Art. 21. L’article 37 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 3 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 37. Les opérateurs économiques enlèvent leurs commandes de
signes fiscaux à la succursale.

Lorsque ces opérateurs ne peuvent prendre livraison des signes
fiscaux à la succursale, un tiers dûment mandaté peut les y retirer. Cette
procuration doit être présentée à la succursale.

Les signes fiscaux commandés peuvent également être expédiés
directement à l’adresse des opérateurs économiques, soit par colis
express, soit par pli recommandé à la poste, pour autant qu’ils en aient
exprimé le désir et fait parvenir à la succursale une déclaration dans
laquelle ils dégagent l’Administration de toute responsabilité quant aux
manquants constatés lors de la réception des signes fiscaux. Les colis ou
plis renfermant les signes fiscaux sont pourvus de scellés administratifs
apposés à la succursale. »

Art. 22. L’article 39 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 3 août 2004, est remplacé comme suit :

« Art. 39. Le montant affecté par la succursale comme garantie pour
les signes fiscaux livrés à l’opérateur économique, est mentionné sur le
bordereau n° 502. »

Art. 23. L’article 40 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 40. Avant d’utiliser les signes fiscaux, l’opérateur économique
est tenu d’ apposer, d’une manière lisible, le numéro d’ordre attribué
par l’Administration à l’endroit réservé à cet effet.

L’obtention du numéro d’ordre est subordonnée à l’introduction
d’une demande écrite adressée à l’administrateur général. La demande,
à laquelle est joint une copie de l’autorisation entrepositaire agréé, doit
indiquer les nom, profession et adresse de l’opérateur économique. »
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Art. 24. De artikelen 41, 42, 43 en 44 van hetzelfde besluit worden
opgeheven.

Art. 25. In artikel 45 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 29 april 2004, wordt paragraaf 1 vervangen als volgt :

« § 1. Het is de marktdeelnemer verboden op de fiscale kentekens
andere vermeldingen aan te brengen dan deze voorgeschreven bij dit
besluit. »

Art. 26. Artikel 46 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 22 januari 2009, wordt vervangen als volgt :

« Art. 46. § 1. De aan de marktdeelnemers geleverde fiscale kentekens
worden door de Administratie niet omgeruild.

§ 2. De fiscale kentekens, al dan niet reeds aangebracht op de
tabaksfabrikaten die zich onder de schorsingsregeling bevinden, kun-
nen onder de door de administrateur-generaal vastgestelde voorwaar-
den, in aanwezigheid van de ambtenaren worden vernietigd.

§ 3. De vernietigde hoeveelheden fiscale kentekens worden in
mindering gebracht in de boekhouding van de erkend entrepothouder.

De ambtenaren stellen een proces-verbaal ter vernietiging op ter
visering door de administrateur-generaal aangeduide ambtenaar. Op
basis van dit geviseerd proces-verbaal zal het hulpkantoor de gestelde
zekerheid voor de vernietigde fiscale kentekens die zich nog onder de
schorsingsregeling bevinden crediteren.

De marktdeelnemer moet de kosten van aanmaak en van bewaring
van de vernietigde fiscale kentekens vergoeden, alsmede de kosten in
verband met het toezicht uitgeoefend door de ambtenaren. Deze kosten
worden berekend op voet van de bedragen vastgesteld bij het
ministerieel besluit van 17 oktober 1997 tot vaststelling van de
retributies voor bijzondere prestaties of voor verrichtingen van de
ambtenaren.

Wederinslag in het belastingentrepot van reeds tot verbruik uitgesla-
gen tabaksfabrikaten is niet toegelaten. »

Art. 27. De artikelen 47 en 48 van hetzelfde besluit worden
opgeheven.

Art. 28. In artikel 52 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het minis-
terieel besluit van 26 augustus 2002, worden de woorden « naam,
fabrieks- of handelsmerk » opgeheven.

Art. 29. De artikelen 83 en 84 van hetzelfde besluit worden
opgeheven.

Art. 30. Artikel 87 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van 16 oktober 1998, wordt opgeheven.

Art. 31. In artikel 88 van hetzelfde besluit wordt het laatste lid
vervangen als volgt :

« Degene die de denaturering heeft aangevraagd moet de kosten in
verband met de prestaties van de ambtenaren betalen. Deze kosten
worden berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 46, § 3, lid 3
van dit besluit. »

Art. 32. Artikel 89 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

« Art. 89. Al wie groot- of kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten
bekleed met fiscale kentekens moet zich laten registreren overeenkom-
stig de modaliteiten vastgesteld door de administrateur-generaal. »

Art. 24. Les articles 41, 42, 43 et 44 du même arrêté sont supprimés.

Art. 25. A l’article 45 du même arrêté, modifié par l’arrêté minis-
tériel du 29 avril 2004, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« § 1er. Il est interdit à l’opérateur économique de faire figurer sur les
signes fiscaux d’autres indications que celles prescrites par le présent
arrêté. »

Art. 26. L’article 46 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 22 janvier 2009, est remplacé comme suit :

« Art. 46. § 1er. Les signes fiscaux livrés aux opérateurs économiques
ne sont pas échangés par l’Administration.

§ 2. Les signes fiscaux, déjà apposés ou non sur les tabacs
manufacturés, qui se trouvent en régime de suspension, peuvent aux
conditions déterminées par l’administrateur général être détruits en
présence des agents.

§ 3. Les signes fiscaux détruits sont portés en déduction dans la
comptabilité de l’entrepositaire agréé.

Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par
l’agent désigné par l’administrateur général. Au vu dudit procès-
verbal, la succursale crédite la garantie afférente aux signes fiscaux
détruits se trouvant en régime de suspension.

L’opérateur économique paie les frais de confection et de conserva-
tion des signes fiscaux détruits, ainsi que les rétributions des agents de
surveillance. Ces rétributions sont calculées conformément aux pres-
criptions de l’arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions
pour prestations spéciales ou des interventions effectuées par des
agents des douanes et accises.

La réintroduction en entrepôt fiscal de tabacs manufacturés mis à la
consommation n’est pas autorisée. »

Art. 27. Les articles 47 et 48 du même arrêté sont supprimés.

Art. 28. A l’article 52 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministé-
riel du 26 août 2002, les mots « nom, marque de fabrique ou marque
commerciale » sont supprimés.

Art. 29. Les articles 83 et 84 du même arrêté sont supprimés.

Art. 30. L’article 87 du même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel
du 16 octobre 1998, est supprimé.

Art. 31. Dans l’article 88 du même arrêté, le dernier alinéa est
modifié comme suit :

« La personne ayant demandé de procéder à la dénaturation paye les
frais afférant aux prestations des agents. Ces frais sont calculés de la
même manière que celle fixée à l’article 46, § 3, alinéa 3 du présent
arrêté. »

Art. 32. L’article 89 du même arrêté est remplacé comme suit :

« Art. 89. Quiconque se livre au commerce de tabacs manufacturés
revêtus de signes fiscaux doit se faire enregistrer selon les modalités
fixées par l’administrateur général. »
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Art. 33. In hetzelfde besluit wordt een Hoofdstuk XI ingevoegd die
de artikelen 102 tot en met 104 bevat, luidende :

« HOOFDSTUK XI. — Overgangsbepalingen
bij de invoering van het nieuwe systeem

van inning van accijnzen en btw op tabaksfabrikaten.

Art. 102. Voor wat betreft de fiscale kentekens die werden verworven
onder het oude systeem en die al dan niet reeds werden aangebracht op
de tabaksfabrikaten, kan een aanvraag tot vernietiging worden inge-
diend tot uiterlijk 31 mei 2011.

De ambtenaren stellen een proces-verbaal ter vernietiging op ter
visering door de administrateur-generaal aangeduide ambtenaar. Op
basis van dit geviseerd proces-verbaal zal het betrokken bedrag aan
accijnzen en aan btw, dat de fiscale kentekens blijkens de op deze fiscale
kentekens aangebrachte gegevens vertegenwoordigen, worden terug-
betaald.

Art. 103. Vanaf 1 juni 2011 mag geen enkel tabaksfabrikaat, bekleed
met fiscale kentekens die werden verworven onder het oude systeem,
hier ter lande meer worden uitgeslagen tot verbruik.

Art. 104. De tabaksfabrikaten die hier ter lande op 1 juni 2011 reeds
werden uitgeslagen tot verbruik kunnen worden verkocht tot uitput-
ting van de voorraad. »

Art. 34. Bijlage I van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
bijgevoegde bijlage 1.

Art. 35. De bijlagen II en III van hetzelfde besluit worden
opgeheven.

Art. 36. Bijlage IV van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
bijgevoegde bijlage 2.

Art. 37. Bijlage V van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
bijgevoegde bijlage 3.

Art. 38. Bijlage VI van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
bijgevoegde bijlage 4.

Art. 39. Bijlage VII van hetzelfde besluit wordt vervangen door de
bijgevoegde bijlage 5.

Art. 33. Un Chapitre XI, comprenant les articles 102 à 104, est inséré
comme suit dans le même arrêté :

« CHAPITRE XI. — Dispositions transitoires lors de la mise en place du
nouveau système de perception de l’accise et de la T.V.A. sur les tabacs
manufacturés.

Art. 102. Une demande de destruction peut être introduite jusqu’au
31 mai 2011 pour les signes fiscaux acquis sous l’ancien régime, apposés
ou non sur les tabacs manufacturés.

Les agents dressent un procès-verbal de destruction à viser par
l’agent désigné par l’administrateur général. Au vu de ce procès-verbal,
il est procédé au remboursement du montant de l’accise et de la T.V.A.
que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées.

Art. 103. A partir du 1er juin 2011, aucun tabac manufacturé revêtu
d’un signe fiscal acquis sous l’ancien régime ne peut plus être mis à la
consommation dans le pays.

Art. 104. Les tabacs manufacturés mis à la consommation dans le
pays le 1er juin 2011 peuvent être écoulés dans le commerce jusqu’à
épuisement du stock. »

Art. 34. L’annexe Ire du même arrêté est remplacée par l’annexe 1
ci-jointe.

Art. 35. Les annexes II et III du même arrêté sont supprimées.

Art. 36. L’annexe IV du même arrêté est remplacée par l’annexe 2
ci-jointe.

Art. 37. L’annexe V du même arrêté est remplacée par l’annexe 3
ci-jointe.

Art. 38. L’annexe VI du même arrêté est remplacée par l’annexe 4
ci-jointe.

Art. 39. L’annexe VII du même arrêté est remplacée par l’annexe 5
ci-jointe.
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HOOFDSTUK III. — Wijzigingen van het ministerieel besluit van 30 okto-
ber 2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoerings-
modaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhou-
dende dranken

Art. 40. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 30 oktober 2009
betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de uitvoeringsmoda-
liteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhou-
dende dranken, worden de woorden « de wet van 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhan-
den hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop » vervangen
door de woorden « de wet van 22 december 2009 betreffende de
algemene regeling inzake accijnzen ».

Art. 41. In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt het dertiende
streepje vervangen als volgt :

« — grote producent : producent met een jaarlijkse effectieve of
verwachte productie van meer dan 5.000 hl ethylalcohol; ».

Art. 42. In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt het zestiende
streepje vervangen als volgt :

« — kleine producent : producent met een jaarlijkse effectieve of
verwachte productie van niet meer dan 5.000 hl ethylalcohol; ».

Art. 43. In artikel 8, § 1, lid 1, van hetzelfde besluit worden de
woorden « het ministerieel besluit van 14 mei 2004 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop » vervangen door de
woorden « het ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de
algemene regeling inzake accijnzen »

Art. 44. Artikel 47, § 1, van hetzelfde besluit wordt vervangen als
volgt :

« § 1. De te vertonen hoeveelheden moeten gelijk zijn aan het verschil
tussen enerzijds de vastgestelde hoeveelheden bij de laatste opneming,
verhoogd met de sindsdien geproduceerde hoeveelheden en onder de
schorsingsregeling ontvangen hoeveelheden, en anderzijds de hoeveel-
heden die met een geoorloofde bestemming werden uitgeslagen. ».

Art. 45. In de Franse tekst wordt artikel 49, § 5 van hetzelfde besluit
vervangen als volgt :

« § 5. La vente ou la cession d’alcool éthylique dénaturé par un
titulaire d’une autorisation, accordée sur base des articles 57 et 58, est
interdite. »

Art. 46. Artikel 56, lid 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als
volgt :

« Iedere persoon die een economische activiteit uitoefent en die,
overeenkomstig artikel 18, 7°, a), van de wet, volgens Belgische normen
gedenatureerde ethylalcohol of alcoholhoudende dranken wenst te
gebruiken als monster voor analyses, voor noodzakelijke productietests
of voor wetenschappelijk onderzoek, moet beschikken over een
vergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken « tester ». »

Art. 47. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2011.

Brussel, 30 december 2010.

D. REYNDERS

Nota’s

(1) Belgisch Staatsblad van 21 september 1977.
(2) Belgisch Staatsblad van 31 december 2009.
(3) Belgisch Staatsblad van 16 mei 1997.
(4) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.
(5) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.
(6) Belgisch Staatsblad van 4 februari 1998.
(7) Belgisch Staatsblad van 31 december 2010.
(8) Belgisch Staatsblad van 31 december 1992.
(9) Belgisch Staatsblad van 15 december 2008.
(10) Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994.
(11) Belgisch Staatsblad van 27 november 2009.
(12) Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.
(13) Belgisch Staatsblad van 15 juli 1989.
(14) Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1996.

CHAPITRE III. — Modifications à l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009
relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions applicables
en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les boissons alcoolisées

Art. 40. Dans l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 octobre 2009
relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique et aux dispositions
applicables en matière d’exonération pour l’alcool éthylique et les
boissons alcoolisées, les mots « la loi du 10 juin 1997 relative au régime
général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits
soumis à accise » sont remplacés par les mots « la loi du 22 décem-
bre 2009 relative au régime général d’accise ».

Art. 41. Dans l’article 1er du même arrêté, le treizième tiret est
remplacé comme suit :

« — grand producteur : producteur dont la production annuelle
réelle ou escomptée excède 5 000 hl d’alcool éthylique; ».

Art. 42. Dans l’article 1er, du même arrêté, le seizième tiret est
remplacé comme suit :

« — petit producteur : producteur dont la production annuelle réelle
ou escomptée n’excède pas 5 000 hl d’ alcool éthylique; ».

Art. 43. Dans l’article 8, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots
« l’arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la
détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à
accise » sont remplacés par les mots « l’arrêté ministériel du 18 mars 2010
relatif au régime général d’accise »

Art. 44. L’article 47, § 1er, du même arrêté est remplacé comme suit :

« § 1er. Les quantités à représenter sont égales à la balance entre,
d’une part, les quantités constatées lors du dernier recensement
augmentées des quantités produites et reçues en régime suspensif et,
d’autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée ».

Art. 45. Dans le texte français, l’article 49, § 5, du même arrêté
ministériel est modifié comme suit :

« § 5. La vente ou la cession d’alcool éthylique dénaturé par un
titulaire d’une autorisation, accordée sur base des articles 57 et 58, est
interdite. ».

Art. 46. L’article 56, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme
suit :

« Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite
utiliser de l’alcool éthylique ou des boissons alcoolisées dénaturés selon
les normes belges comme échantillons pour des analyses, ou des tests
de production nécessaires ou à des fins scientifiques, conformément à
l’article 18, 7°, a), de la loi, doit disposer d’une autorisation alcool
éthylique et boissons alcoolisées ″testeur″. »

Art. 47. Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 30 décembre 2010.

D. REYNDERS

Notes

(1) Moniteur belge du 21 septembre 1977.
(2) Moniteur belge du 31 décembre 2009.
(3) Moniteur belge du 16 mai 1997.
(4) Moniteur belge du 31 décembre 2010.
(5) Moniteur belge du 31 décembre 2010.
(6) Moniteur belge du 4 février 1998.
(7) Moniteur belge du 31 décembre 2010.
(8) Moniteur belge du 31 décembre 1992.
(9) Moniteur belge du 15 décembre 2008.
(10) Moniteur belge du 22 août 1994.
(11) Moniteur belge du 27 novembre 2009.
(12) Moniteur belge du 21 mars 1973.
(13) Moniteur belge du 15 juillet 1989.
(14) Moniteur belge du 20 août 1996.
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Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS
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Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS
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Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS
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Bijlage 4 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.

De Minister van Financiën,

D. REYNDERS
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Bijlage 5 bij het ministerieel besluit van 30 december 2010
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Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 30 december 2010.
De Minister van Financiën,

D. REYNDERS
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Annexe 1re à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
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Annexe 2 à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
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Vu pour être annexé àl’arrêté ministériel du 30 décembre 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
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Annexe 3 à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
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Annexe 4 à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
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Annexe 5 à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[C − 2010/12350]N. 2010 — 4352
29 DECEMBER 2010. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2

van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 tot wijziging van
artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering

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

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7,
§ 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut van sociale zekerheid en sociale voor-
zorg, artikel 15;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
23 december 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting
van 23 december 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid :
Overwegende dat om redenen van dringende noodzakelijkheid,

gemotiveerd door het feit dat de huidige maatregelen verlengd moeten
worden om de schadelijke effecten van de recessie op werkgelegenheid
en koopkracht te beperken, zodat een negatieve spiraal kan worden
vermeden;

dat het stelsel van de tijdelijke werkloosheid een goed instrument is
van interne flexibiliteit, waarbij de werkgever het volume aan arbeid
kan aanpassen aan de werkelijke behoefte van het ogenblik, zonder te
moeten overgaan tot ontslagen en de daaraan verbonden kosten en
zonder dat hij onnodige kosten van aanwerving en opleiding heeft
indien de economie zich herpakt;

dat dit stelsel ook voor de werknemer het voordeel biedt verbonden
te blijven met een arbeidsovereenkomst, waarbij via de werkloosheids-
uitkering bij tijdelijke werkloosheid het inkomensverlies beperkt wordt;

dat in de huidige omstandigheden het gebruik van dit stelsel
absolute voorrang moet krijgen op ontslagen;

dat daarom het niveau van de aan de werknemer toegekende
werkloosheidsuitkering dient behouden, zodat het voor beide partijen
makkelijker wordt gebruik te maken van dit instrument;

dat door deze maatregel bovendien de koopkracht van de
werknemer beter wordt gevrijwaard, wat de particuliere consumptie
ondersteunt, wat eveneens een belangrijke sleutel is in de bestrijding
van de recessie;

dat de sociale partners, tijdens hun onderhandelingen in het kader
van het interprofessioneel akkoord 2011-2012, de regering uitdrukkelijk
hebben gevraagd de crisismaatregelen tijdelijk te verlengen; met
inbegrip van de opwaardering van de uitkeringen bij tijdelijke werk-
loosheid;

Gelet op de hoogdringendheid om de ondernemingen te kunnen
informeren over de maatregelen die gelden voor januari 2011;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 januari 2009
tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 novem-
ber 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, worden de woor-
den « 31 december 2010 » vervangen door de woorden « 31 januari 2011 ».

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011.

Art. 3. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering
van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 29 december 2010.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste minister
en Minister van Werk en van Gelijke Kansen,

belast met het Migratie- en asielbeleid,
Mevr. J. MILQUET

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[C − 2010/12350]F. 2010 — 4352
29 DECEMBRE 2010. — Arrêté royal modifiant l’article 2 de l’arrêté

royal du 11 janvier 2009 modifiant l’article 114 de l’arrêté royal du
25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

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

Vu l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, notamment l’article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi
du 14 février 1961;

Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du
chômage;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d’intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l’article 15;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2010;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 23 décem-
bre 2010;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l’article 3, § 1er;

Vu l’urgence :
Considérant la nécessité urgente, motivée par le fait que les mesures

actuelles doivent être prolongées en vue de limiter les effets néfastes de
la récession sur l’emploi et le pouvoir d’achat, et éviter ainsi une spirale
négative;

que le système de chômage temporaire est un bon instrument de
flexibilité interne, où l’employeur peut adapter le volume de travail aux
besoins effectifs du moment, sans devoir procéder à des licenciements
ni supporter les coûts y afférents et sans supporter des coûts
d’embauche et de formation au moment de la reprise de l’économie;

que ce système présente également, pour le travailleur, l’avantage de
rester lié par contrat de travail, et de limiter sa perte de revenus par le
biais d’une allocation de chômage en cas de chômage temporaire;

que, dans les circonstances actuelles, le recours à ce système doit
avoir la priorité absolue sur les licenciements;

que, par conséquent, il faut maintenir le niveau de l’allocation de
chômage octroyée aux travailleurs, de sorte que l’utilisation de cet
instrument soit facilité pour les deux parties;

que cette mesure permet en outre de mieux garantir le pouvoir
d’achat, ce qui soutient la consommation privée, et constitue également
une clé importante dans la lutte contre la récession;

que les partenaires sociaux, pendant leurs négociations dans le cadre
de l’accord interprofessionnel 2011-2012, ont expressément demandé au
gouvernement de prolonger temporairement les mesures de crises, en
ce compris la revalorisation des allocations de chômage temporaire;

Vu l’urgence de pouvoir communiquer aux entreprises les mesures
mises en œuvre pour le mois de janvier 2011;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 2 de l’arrêté royal du 11 janvier 2009 modifiant
l’article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementa-
tion du chômage, les mots « 31 décembre 2010 » sont remplacés par les
mots « 31 janvier 2011 ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 3. Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre,
Ministre de l’Emploi et de l’Egalité des Chances,
chargée de la Politique de migration et d’asile,

Mme J. MILQUET
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WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN
EN VERSCHILLENDE BERICHTEN

PUBLICATIONS LEGALES
ET AVIS DIVERS

UNIVERSITE DE MONS

Faculté Warocqué d’économie et de gestion

M. Ephrem Niyongabo défendra publiquement sa dissertation docto-
rale pour l’obtention du grade de docteur en sciences économiques et
de gestion le mercredi 12 janvier 2011, à 16 heures, auditoire Hotyat,
place Warocqué 17, 7000 Mons.

Sujet de la thèse : « Articulation entre la microfinance et les politiques
publiques dans le financement du développement agricole et rural en
Afrique Subsaharienne. Cas du Burundi. »

(80777)

Aankondigingen − Annonces

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

Financière Galilée, société anonyme,
avenue des Nerviens 65, 1040 Bruxelles

RPM Bruxelles 0450.895.293

Assemblée générale ordinaire le 18 janvier 2011, à 18 heures, au siège
social. - Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations
statutaires.

Pour être admis à l’assemblée générale, se conformer aux statuts.
(46945)

D.B.C., société anonyme,
avenue du Chêne 221, à 4802 Heusy

RPM Verviers 0402.455.671

Assemblée générale ordinaire le 18 janvier 2011, à 14 heures, au siège
social. - Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation
des comptes sociaux. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers.

Pour dépôt des titres, se conformer aux statuts.
(46946)

KBC EQUITY FUND, beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht,

naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van de openbare bevek naar Belgisch recht met
een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleg-
gingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG
KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) worden hierbij opgeroepen om
de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap bij te

wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap om te beraadslagen en te
besluiten over de volgende agenda :

1) Wijziging van de statuten van de vennootschap

Voorstel van besluit : Wijziging van artikel 28 van de statuten van de
vennootschap teneinde de benaming van de compartimenten Cyclicals
en Food & Beverages te vervangen door respectievelijk ’Commodities
& Materials’ en ’Food & Personal Products’ en hun beleggingsbeleid
aan te passen.

Het huidige compartiment Cyclicals groepeert thans diverse cycli-
sche industriegroepen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de
buitengewone algemene vergadering, zal het compartiment Commodi-
ties & Materials zijn activa hoofdzakelijk beleggen in aandelen uit de
industriegroep basismaterialen. De term ’industriegroep basismate-
rialen’ houdt o.a. in : staal, ijzererts, papier, non-ferro, chemie en
bouwmaterialen. Het compartiment zal zich concentreren op de zoge-
naamde zeer cyclische materialen. Dit houdt in dat wordt belegd in een
segment dat sterker gevoelig is voor marktschommelingen.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de buitengewone alge-
mene vergadering, wordt het beleggingsbeleid van het compartiment
Food & Personal Products ruimer dan dat van het compartiment Food
& Beverages. Het beleggingsbeleid van het compartiment Food &
Personal Products zal wijzigen in die zin dat de activa hoofdzakelijk
zullen belegd zijn in aandelen hoofdzakelijk uit de sectoren
1) voedingsdistributie, 2) voeding, drank, tabak, 3) verzorging- en
huishoudelijke producten (en dus niet langer een concentratie enkel op
de sub sector voeding zoals dit het geval was voor Food & Beverages).
Dit heeft als gevolg dat de ganse sector Consumer Staples behelsd
wordt.

2) Bijzondere volmacht

Voorstel van besluit : Voorstel om aan de bestuurders van de
vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoe-
ring van de beslissing sub 1) hierboven en aan de notaris ter coördinatie
van de statuten.

De aandeelhouders van de compartimenten Cyclicals en Food &
Beverages hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners
van de Vennootschap de inkoop te vragen van hun rechten van
deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende
een periode van één maand, met name van 31 december 2010 tot
31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene verga-
dering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk
kapitaal. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe
vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de
nieuwe vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten,
ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde
deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden
wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

Gemeenschappelijke bepalingen
voor de bovenvermelde buitengewone algemene vergaderingen

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten, om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering, hun aandelen aan toonder vóór
1 februari 2011, om 17 uur, neerleggen op de maatschappelijke zetel van
de vennootschap of bij de financiële dienstverleners. De eigenaars van
gedematerialiseerde aandelen van de Vennootschap en de respectieve
compartimenten dienen vóór 1 februari 2011, om 17 uur, bij gewone
brief de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om
de buitengewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal
aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen;
de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze
verplichting bepalend.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts
toegelaten tot de buitengewone algemene vergaderingen indien zij ten
laatste op 1 februari 2011, om 17 uur, een getuigschrift uitgegeven door
de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbe-
schikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van
de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de
Vennootschap of bij één van de financiële dienstverleners van de
Vennootschap.
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Indien wegens onvoldoende aanwezigheidsquorum tijdens de eerste
algemene vergadering, een nieuwe vergadering wordt gehouden op
24 februari 2011, om 10 uur, zullen bovenvermelde formaliteiten dienen
vervuld te zijn vóór 17 februari 2011, om 17 uur.

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :
- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen
- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel
- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel
De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd

gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voor-
genomen operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het
Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47104)

KBC EQUITY FUND, beleggingsvennootschap
met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht,

naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer: 0443.681.463

Gemeenschappelijke bepalingen
voor de bovenvermelde buitengewone algemene vergaderingen

De eigenaars van aandelen aan toonder moeten, om toegelaten te
worden tot de algemene vergadering, hun aandelen aan toonder vóór
1 februari 2011, om 17 uur, neerleggen op de maatschappelijke zetel van

de vennootschap of bij de financiële dienstverleners. De eigenaars van
gedematerialiseerde aandelen van de vennootschap en de respectieve
compartimenten dienen vóór 1 februari 2011 om 17 u. bij gewone brief
de raad van bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de
buitengewone algemene vergadering bij te wonen en van het aantal
aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen;
de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze
verplichting bepalend.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts
toegelaten tot de buitengewone algemene vergaderingen indien zij
vóór 1 februari 2011, om 17 uur, een getuigschrift uitgegeven door de
erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbeschik-
baarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de
algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de vennoot-
schap of bij één van de financiële dienstverleners van de vennootschap.

Indien wegens onvoldoende aanwezigheidsquorum tijdens de eerste
algemene vergadering, een nieuwe vergadering wordt gehouden op
24 februari 2011, om 10 uur, zullen bovenvermelde formaliteiten dienen
vervuld te zijn vóór 17 februari 2011, om 17 uur.

De raad van bestuur.
(47105)

Technology Top 20 - Compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Technology Top 20 worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van
het compartiment Technology Top 20 bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de
openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t.
de fusie van het compartiment Technology Top 20 van de Vennootschap door overneming door het compartiment Technology :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Technology Top 20 door overneming door het compartiment Technology. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name :

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Technology Top 20 en Technology op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Technology Top 20 door overneming door het compartiment Technology teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten
betere beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële
verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot
een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten
te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.
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2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Technology Top 20 door overneming door het
compartiment Technology.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Technology Top 20 :
Goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Technology, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Technology Top 20
aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Technology Top 20
en Technology en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Technology Top 20 werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Technology Top 20 toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de
volgende formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

″Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, i.e. vóór de splitsing van de aandelen van het
compartiment Technology, is 1 aandeel van het compartiment Technology Top 20 gelijk aan 0.20 aandelen van het compartiment Technology″.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Technology Top 20, fracties
van aandelen van het compartiment Technology toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de
Vennootschap zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen,
middels betaling, teneinde een volledig aandeel van het compartiment Technology te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Technology Top 20 er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervol-
ledigen middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Technology te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners van
de Vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders van
het compartiment Technology Top 20 een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet
door een volledig aantal aandelen van het compartiment Technology wordt gedekt.

De aandeelhouders van het compartiment Technology Top 20 worden tevens op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-
inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden
geschorst vanaf 1 februari 2011 om 17 uur tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de
eerste vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
(i.e. op 1 februari 2011), blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum,
zal de berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Technology Top 20 hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de Vennoot-
schap de inkoop te vragen van hun rechten van deelneming zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand
vóór de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van de compartimenten Technology Top 20 en Technology wordt waargenomen door KBC Asset Management NV,
Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Technology is ruimer dan dat van het compartiment Technology Top 20, in die zin dat de activa
van het compartiment Technology niet enkel rechtstreeks of onrechtstreeks worden belegd in een korf van twintig aandelen van kwaliteits-
bedrijven die actief zijn in de technologiesector, zoals dit het geval was voor het compartiment Technology Top 20, maar tevens in aandelen van
bedrijven uit de technologische sector waar de voorwaarden verenigd zijn om op korte of middellange termijn een versnelde economische groei
mogelijk te maken.

De recurrente vergoedingen, provisies en kosten van het compartiment Technology zijn dezelfde dan die van het compartiment Technology
Top 20. Het totale-kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Technology Top 20 bedroeg 1.614 % daar
waar deze voor het compartiment Technology 1.76 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology Top 20 was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

23,28 % - 5,91 % -2,14 % - -15,22 %
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Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology Top 20 was per 29 oktober 2010 in USD als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

16,13 % - 7,16 % 0,81 % - -10,95 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

24,34 % - 5,67 % - 0,55 % - 14,55 % -3,30 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology was per 29 oktober 2010 in USD als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

17,13 % - 6,92 % 2,46 % - 10,21 -1,73 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Technology Top 20 ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Technology Top 20.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Technology Top 20 en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap elke referentie naar het compartiment Technology Top 20 weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47106)

Asset Management - Compartiment van KBC EQUITY FUND
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Asset Management worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van
het compartiment Asset Management bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de
openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″), om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda
m.b.t. de fusie van het compartiment Asset Management van de vennootschap door overneming door het compartiment Finance van de vennoot-
schap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Asset Management door overneming door het compartiment Finance. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Asset Management en Finance op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Asset
Management door overneming door het compartiment Finance teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleg-
gingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van
de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
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datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Asset Management door overneming door het
compartiment Finance.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Asset Management :
Goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Finance, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Asset Management aan
de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Asset Management en
Finance en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Asset Management werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributie-
aandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Asset Management toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de
volgende formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene Vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, is 1 aandeel van het compartiment Asset Management
gelijk aan 1.4 aandelen van het compartiment Finance.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Asset Management, fracties
van aandelen van het compartiment Finance toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de
vennootschap zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen,
middels betaling, teneinde een volledig aandeel van het compartiment Finance te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Asset Management er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervol-
ledigen middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Finance te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners van de
vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders van het
compartiment Asset Management een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet door
een volledig aantal aandelen van het compartiment Finance wordt gedekt.

De aandeelhouders van het compartiment Asset Management worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de
netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging
worden geschorst vanaf 1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden
voor de eerste Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden
toegelaten (i.e. op 1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten
van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Asset Management hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de vennoot-
schap de inkoop te vragen van hun rechten van deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand
vóór de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van het compartiment Asset Management wordt waargenomen door Eperon Asset Management Limited, Joshua
Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland, daar waar het intellectueel beheer van het compartiment Finance wordt waargenomen door
KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Finance is ruimer dan dat van het compartiment Asset Management. Net zoals dit het geval is
voor het compartiment Asset Management, worden de activa van het compartiment Finance, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd
in aandelen van bedrijven uit de financiële sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten. Bij het compartiment Asset Management
worden de aandelen van financiële instellingen die in grote mate actief zijn in de sector van het vermogensbeheer echter specifiek beklemtoond.
Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Finance zijn dezelfde dan die van het compartiment
Asset Management. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Asset Management bedroeg
1,759 %, daar waar deze voor het compartiment Finance 1,767 % bedroeg.
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Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Asset Management was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

16,26 % - 13,70 % - 3,08 % - 4,02 % - 2,36 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Finance was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

11,12 % - 14,20 % - 6,92 % - 6,04 % - 2,49 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Asset Management ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Asset Management.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Asset Management en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de vennootschap elke referentie naar het compartiment Asset Management weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47107)

Biotechnology - Compartiment van KBC EQUITY FUND
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Biotechnology worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Biotechnology bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare
bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″), om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Biotechnology van de vennootschap door overneming door het compartiment Pharma Growth van de vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Biotechnology door overneming door het compartiment Pharma Growth. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door
de raad van bestuur van de vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Biotechnology en Pharma Growth op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Biotechnology door overneming door het compartiment Pharma Growth teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten
betere beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële
verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot
een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten
te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.
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2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Biotechnology door overneming door het
compartiment Pharma Growth.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Biotechnology : Goedkeuring
van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment Pharma Growth,
dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Biotechnology aan de
aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Biotechnology en Pharma
Growth en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Biotechnology werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Biotechnology toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene Vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, is 1 aandeel van het compartiment Biotechnology gelijk
aan 1.97 aandelen van het compartiment Pharma Growth.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Biotechnology, fracties van
aandelen van het compartiment Pharma Growth toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de
vennootschap zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen,
middels betaling, teneinde een volledig aandeel van het compartiment Pharma Growth te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Biotechnology er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervol-
ledigen middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Pharma Growth te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners
van de vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders
van het compartiment Biotechnology een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet door
een volledig aantal aandelen van het compartiment Pharma Growth wordt gedekt.

De aandeelhouders van het compartiment Biotechnology worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en
de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Biotechnology hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de vennootschap
de inkoop te vragen van hun rechten van deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand vóór
de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van de compartimenten Biotechnology en Pharma Growth wordt waargenomen door KBC Asset Management NV,
Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Pharma Growth is ruimer dan dat van het compartiment Biotechnology, in die zin dat daar waar
de activa van het compartiment Biotechnology, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd moeten worden in aandelen van bedrijven uit
de biotechnologische sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten, de activa van Pharma Growth, rechtstreeks of onrechtstreeks,
hoofdzakelijk belegd worden in aandelen uit de farmaceutische of biotechnologische sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten.
Voor het compartiment Biotechnology is de referentiemunt de Amerikaanse dollar (USD) daar waar de referentiemunt van het compartiment
Pharma Growth de euro (EUR) is.

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Pharma Growth zijn dezelfde dan die van het
compartiment Biotechnology. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Biotechnology bedroeg
1,669 %, daar waar deze voor het compartiment Pharma Growth 1,74 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Biotechnology was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

18,01 % - 4,96 % - 4,99 % - 11,02 % - 0,12 %
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Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Pharma Growth was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

19,25 % 0,78 % 0,62 % - 0,05 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Biotechnology ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Biotechnology.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Biotechnology en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de vennootschap elke referentie naar het compartiment Biotechnology weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47108)

Finance - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Finance worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Finance bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare bevek
naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Asset Management van de vennootschap door overneming door het compartiment Finance van de vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Asset Management door overneming door het compartiment Finance. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Asset Management en Finance op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Asset
Management door overneming door het compartiment Finance teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleg-
gingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van
de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Asset Management door overneming door het
compartiment Finance.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Asset Management : Voorstel
tot goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Finance, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Asset Management aan
de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Asset Management en
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Finance en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Asset Management werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributie-
aandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Asset Management toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de
volgende formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewone algemene vergadering die finaal de fusie van de
betrokken compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment Finance worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.

Het intellectueel beheer van het compartiment Asset Management wordt waargenomen door Eperon Asset Management Limited, Joshua
Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland, daar waar het intellectueel beheer van het compartiment Finance wordt waargenomen door
KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Finance is ruimer dan dat van het compartiment Asset Management. Net zoals dit het geval is
voor het compartiment Asset Management, worden de activa van het compartiment Finance, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd
in aandelen van bedrijven uit de financiële sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten. Bij het compartiment Asset Management
worden de aandelen van financiële instellingen die in grote mate actief zijn in de sector van het vermogensbeheer echter specifiek beklemtoond.
Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Finance zijn dezelfde dan die van het compartiment
Asset Management. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Asset Management bedroeg
1,759 %, daar waar deze voor het compartiment Finance 1,767 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Asset Management was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

16,26 % - 13,70 % - 3,08 % - 4,02 % - 2,36 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Finance was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

11,12 % - 14,20 % - 6,92 % - 6,04 % - 2,49 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Asset Management ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011 om 10 u en de nieuwe vergadering zal op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten
kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47109)
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Generation Gold - compartiment van KBC EQUITY FUND
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Generation Gold worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Generation Gold bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de
openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″), om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda
m.b.t. de fusie van het compartiment Generation Gold van de vennootschap door overneming door het compartiment Millennium van de
vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Generation Gold door overneming door het compartiment Millennium. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Generation Gold en Millennium op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Generation Gold door overneming door het compartiment Millennium teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere
beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging
van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een
vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te
ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Generation Gold door overneming door het
compartiment Millennium.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Generation Gold :
Goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Millennium, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Generation Gold
aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Generation Gold en
Millennium en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Generation Gold werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Generation Gold toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, is 1 aandeel van het compartiment Generation Gold gelijk
aan 4.44 aandelen van het compartiment Millennium.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Generation Gold, fracties van
aandelen van het compartiment Millennium toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de
vennootschap zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen,
middels betaling, teneinde een volledig aandeel van het compartiment Millennium te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Generation Gold er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervol-
ledigen middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Millennium te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners
van de vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders
van het compartiment Generation Gold een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet
door een volledig aantal aandelen van het compartiment Millennium wordt gedekt.
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De aandeelhouders van het compartiment Generation Gold worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde
en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Generation Gold hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de vennoot-
schap de inkoop te vragen van hun rechten van deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand
vóór de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van de compartimenten Generation Gold en Millennium wordt waargenomen door Eperon Asset Management
Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Millennium is ruimer dan dat van het compartiment Generation Gold, in die zin dat daar waar
de activa van het compartiment Generation Gold, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van ondernemingen
die profiteren van het consumptiegedrag en van de toegenomen koopkracht van de senioren en in hiermee samenhangende financiële
instrumenten, de activa van Millennium, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk worden belegd in aandelen die verband houden met
thema’s als welvaart en vooruitgang en in hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de referentiemunt de
euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Millennium zijn dezelfde dan die van het compartiment
Generation Gold. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Generation Gold bedroeg 1,735 %,
daar waar deze voor het compartiment Millennium 0,311 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Generation Gold was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

24,84 % - 5,49 % - 0,45 % - 2,77 % - 2,52 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Millennium was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

21,02 % - 6,60 % - 0,66 % - 8,86 % - 2,60 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Generation Gold ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Generation Gold.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Generation Gold en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de vennootschap elke referentie naar het compartiment Generation Gold weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47110)
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Millennium - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Millennium worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Millennium bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare
bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Generation Gold van de Vennootschap door overneming door het compartiment Millennium van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Generation Gold door overneming door het compartiment Millennium. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Generation Gold en Millennium op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Generation Gold door overneming door het compartiment Millennium teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere
beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging
van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een
vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te
ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Generation Gold door overneming door het
compartiment Millennium

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Generation Gold : Voorstel tot
goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Millennium, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Generation Gold
aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Generation Gold en
Millennium en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Generation Gold werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Generation Gold toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewonea vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment Millennium worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en
de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, vanaf 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.
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Het intellectueel beheer van de compartimenten Generation Gold en Millennium wordt waargenomen door Eperon Asset Management
Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Millennium is ruimer dan dat van het compartiment Generation Gold, in die zin dat daar waar
de activa van het compartiment Generation Gold, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van ondernemingen
die profiteren van het consumptiegedrag en van de toegenomen koopkracht van de senioren en in hiermee samenhangende financiële
instrumenten, de activa van het compartiment Millennium, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk worden belegd in aandelen die verband
houden met thema’s als welvaart en vooruitgang en in hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de
referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Millennium zijn dezelfde dan die van het compartiment
Generation Gold. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Generation Gold bedroeg 1,735 %,
daar waar deze voor het compartiment Millennium 0,311 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Generation Gold was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

24,84 % - 5,49 % - 0,45 % - 2,77 % - 2,52 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Millennium was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

21,02 % - 6,60 % - 0,66 % - 8,86 % - 2,60 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Generation Gold ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de Algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari, om 10 uur, en de nieuwe vergadering zal op geldige
wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen
enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47111)

Pharma Growth - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Pharma Growth worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Pharma Growth bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare
bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Biotechnology van de Vennootschap door overneming door het compartiment Pharma Growth van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Biotechnology door overneming door het compartiment Pharma Growth. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door
de raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Biotechnology en Pharma Growth op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Biotechnology door overneming door het compartiment Pharma Growth teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten
betere beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële
verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot
een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten
te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de

83613BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Biotechnology door overneming door het
compartiment Pharma Growth.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Biotechnology : Voorstel tot
goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Pharma Growth, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Biotechnology
aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Biotechnology en
Pharma Growth en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Biotechnology werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Biotechnology toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de Algemene Vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment Pharma Growth worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde
en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.

Het intellectueel beheer van de compartimenten Biotechnology en Pharma Growth wordt waargenomen door KBC Asset Management NV,
Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Pharma Growth is ruimer dan dat van het compartiment Biotechnology, in die zin dat daar waar
de activa van het compartiment Biotechnology, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd moeten worden in aandelen van bedrijven uit
de biotechnologische sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten, de activa van Pharma Growth, rechtstreeks of onrechtstreeks,
hoofdzakelijk worden belegd in aandelen uit de farmaceutische of biotechnologische sector en hiermee samenhangende financiële instrumenten.
Voor het compartiment Biotechnology is de referentiemunt de Amerikaanse dollar (USD) daar waar de referentiemunt van het compartiment
Pharma Growth de euro (EUR) is.

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Pharma Growth zijn dezelfde dan die van het
compartiment Biotechnology. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Biotechnology bedroeg
1,669 %, daar waar deze voor het compartiment Pharma Growth 1,74 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Biotechnology was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

18,01 % - 4,96 % - 4,99 % - 11,02 % - 0,12 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Pharma Growth was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

19,25 % 0,78 % 0,62 % - 0,05 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.
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Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Biotechnology ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe Vergadering zal op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten
kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47112)

Telecom - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Telecom worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Telecom bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare bevek
naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Wireless van de Vennootschap door overneming door het compartiment Telecom van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Wireless door overneming door het compartiment Telecom. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de raad van
bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op 24 december 2010
ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Wireless en Telecom op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Wireless
door overneming door het compartiment Telecom teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleggings-
opportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van de
activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Wireless door overneming door het compartiment
Telecom.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Wireless : Voorstel tot
goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Telecom, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Wireless aan de
aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Wireless en Telecom en de
hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de aandeelhouders van
het compartiment Wireless werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Wireless toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende formule
worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewone algemene vergadering die finaal de fusie van de
betrokken compartimenten zal goedkeuren.
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** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment Telecom worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.

Het intellectueel beheer van de compartimenten Wireless en Telecom wordt waargenomen door KBC Asset Management NV, Havenlaan 2,
1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Telecom is ruimer dan dat van het compartiment Wireless, in die zin dat daar waar de activa van
het compartiment Wireless hoofdzakelijk dienen te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen van bedrijven die voordeel hebben
uit draadloze communicatie en in hiermee samenhangende financiële instrumenten, dienen de activa van het compartiment Telecom hoofdzakelijk
te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen van bedrijven uit de telecommunicatiesector en hiermee samenhangende financiële
instrumenten. Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Telecom zijn dezelfde dan die van het compartiment
Wireless. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Wireless bedroeg 1,746 %, daar waar deze
voor het compartiment Telecom 1,771 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Wireless was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

20,87 % - 10,57 % - 0,96 % - 9,97 % - 10,53 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Telecom was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

19,75 % - 10,03 % - 1,34 % - 13,07 % - 5,38 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Wireless ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe Vergadering gehouden worden op 24 februari, om 10 uur, en de nieuwe Vergadering zal op geldige
wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen
enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De raad van bestuur.
(47113)

Top 30 - compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Top 30 worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Top 30 bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare bevek
naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″), om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Top 30 van de Vennootschap door overneming door het compartiment World van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Top 30 door overneming door het compartiment World. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de raad van bestuur
van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op 24 december 2010 ter
griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Top 30 en World op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.
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In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Top 30
door overneming door het compartiment World teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleggings-
opportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van de
activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Top 30 door overneming door het compartiment
World.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Top 30 : Goedkeuring van de
ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment World, dewelke zullen
toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Top 30 aan de aandeelhouders van dit
compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Top 30 en World en de hieruit voortvloeiende ruil-
verhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de aandeelhouders van het compartiment Top 30
werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Top 30 toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende formule
worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de algemene vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

″Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, i.e. vóór de splitsing van de aandelen van het
compartiment World, is 1 aandeel van het compartiment Top 30 gelijk aan 0.70 aandelen van het compartiment World″.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Top 30, fracties van aandelen
van het compartiment World toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de Vennootschap
zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen, middels betaling,
teneinde een volledig aandeel van het compartiment World te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Top 30 er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervolledigen
middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment World te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners van de Vennoot-
schap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders van het
compartiment Top 30 een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet door een volledig
aantal aandelen van het compartiment World wordt gedekt.

De aandeelhouders van het compartiment Top 30 worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Top 30 hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de Vennootschap de
inkoop te vragen van hun rechten van deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand vóór de
schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van het compartiment Top 30 wordt waargenomen door Eperon Asset Management Limited, Joshua Dawson House,
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Dawson Street, Dublin 2, Ierland, daar waar het intellectueel beheer van het compartiment World wordt waargenomen door KBC Asset
Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment World is ruimer dan dat van het compartiment Top 30, in die zin dat daar waar de activa van
het compartiment Top 30 hoofdzakelijk dienen te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een korf van dertig kwaliteitsaandelen en
hiermee samenhangende financiële instrumenten, dienen de activa van het compartiment World, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk te
worden belegd in een wereldwijde selectie van aandelen en hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de
referentiemunt de euro (EUR).

Met uitzondering van het beheersloon dat bij het compartiment Top 30 1,35 % bedraagt en bij het compartiment World 1,25 %, zijn zowel de
niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment World zijn dezelfde dan die van het compartiment Top 30. Het totale
kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Top 30 bedroeg 1,53 %, daar waar deze voor het compartiment
World 0,19 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Top 30 was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

18,11 % - 9,61 % - 4,32 % - 7,95 % - 2,84 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment World was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

20,07 % - 10,75 % - 3,51 % - 7,23 % 2,58 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Top 30 ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Top 30.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Top 30 en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap elke referentie naar het compartiment Top 30 weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De raad van bestuur.
(47114)

Wireless - compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Wireless worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Wireless bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare bevek
naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn
85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″), om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Wireless van de Vennootschap door overneming door het compartiment Telecom van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Wireless door overneming door het compartiment Telecom. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de raad van
bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op 24 december 2010
ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Wireless en Telecom op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Wireless
door overneming door het compartiment Telecom teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleggings-
opportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van de
activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
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De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Wireless door overneming door het compartiment
Telecom.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Wireless : Goedkeuring van
de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment Telecom, dewelke
zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Wireless aan de aandeelhouders van dit
compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Wireless en Telecom en de hieruit voortvloeiende
ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de aandeelhouders van het compartiment
Wireless werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Wireless toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende formule
worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de algemene vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, is 1 aandeel van het compartiment Wireless gelijk aan
0.63 aandelen van het compartiment Telecom.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Wireless, fracties van aandelen
van het compartiment Telecom toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door de Vennootschap
zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen, middels betaling,
teneinde een volledig aandeel van het compartiment Telecom te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Wireless er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervolledigen
middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Telecom te bekomen, zullen ze de financiële dienstverleners van de
Vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de aandeelhouders van het
compartiment Wireless een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het bedrag dat niet door een volledig
aantal aandelen van het compartiment Telecom wordt gedekt.

De aandeelhouders van het compartiment Wireless worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

Teneinde artikel 90, 2e lid, van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve
belegging na te leven, en rekening houdende met de netto-inventariswaarde van de betrokken compartimenten (bvb. op 14 december 2010 bedroeg
de netto-inventariswaarde van het compartiment Wireless S 145,60 voor distributieaandelen en S 164,29 voor kapitalisatie aandelen en voor het
compartiment Telecom S 207,98 voor distributieaandelen en 256,62 voor kapitalisatie aandelen), zal elke deelnemer van het compartiment Wireless
zulks bedrag ontvangen zodat hij minstens één recht van deelneming ontvangt van het compartiment Telecom.

De aandeelhouders van het compartiment Wireless hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de Vennootschap de
inkoop te vragen van hun rechten van deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand vóór de
schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van de compartimenten Wireless en Telecom wordt waargenomen door KBC Asset Management NV, Havenlaan 2,
1080 Brussel.
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Het beleggingsbeleid van het compartiment Telecom is ruimer dan dat van het compartiment Wireless, in die zin dat daar waar de activa van
het compartiment Wireless hoofdzakelijk dienen te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen van bedrijven die voordeel hebben
uit draadloze communicatie en in hiermee samenhangende financiële instrumenten, de activa van het compartiment Telecom hoofdzakelijk dienen
te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in aandelen van bedrijven uit de telecommunicatiesector en hiermee samenhangende financiële
instrumenten. Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Telecom zijn dezelfde dan die van het compartiment
Wireless. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Wireless bedroeg 1,746 %, daar waar deze
voor het compartiment Telecom 1,771 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Wireless was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

20,87 % - 10,57 % - 0,96 % - 9,97 % - 10,53 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Telecom was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

19,75 % - 10,03 % - 1,34 % - 13,07 % - 5,38 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Wireless ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Wireless.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Wireless en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap elke referentie naar het compartiment Wireless weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De raad van bestuur.
(47115)

World - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund World worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment World bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare Bevek
naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Top 30 van de Vennootschap door overneming door het compartiment World van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Top 30 door overneming door het compartiment World. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de raad van bestuur
van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op 24 december 2010 ter
griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Top 30 en World op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Top 30
door overneming door het compartiment World teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere beleggings-
opportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging van de
activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een vermindering
van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te ontwikkelen,
hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
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datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Top 30 door overneming door het compartiment
World

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Top 30 : Voorstel tot
goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
World, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Top 30 aan de
aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Top 30 en World en de
hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de aandeelhouders van
het compartiment Top 30 werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Top 30 toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende formule
worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewone algemene vergadering die finaal de fusie van de
betrokken compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment World worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011 om 17 uur en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.

Het intellectueel beheer van het compartiment Top 30 wordt waargenomen door Eperon Asset Management Limited, Joshua Dawson House,
Dawson Street, Dublin 2, Ierland, daar waar het intellectueel beheer van het compartiment World wordt waargenomen door KBC Asset
Management NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment World is ruimer dan dat van het compartiment Top 30, in die zin dat daar waar de activa van
het compartiment Top 30 hoofdzakelijk dienen te worden belegd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in een korf van dertig kwaliteitsaandelen en
hiermee samenhangende financiële instrumenten, dienen de activa van het compartiment World, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk te
worden belegd in een wereldwijde selectie van aandelen en hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de
referentiemunt de euro (EUR).

Met uitzondering van het beheersloon dat bij het compartiment Top 30 1,35 % bedraagt en bij het compartiment World 1,25 %, zijn zowel de
niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment World dezelfde dan die van het compartiment Top 30. Het totale
kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Top 30 bedroeg 1,531 %, daar waar deze voor het compartiment
World 0,19 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Top 30 was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

18,11 % - 9,61 % - 4,32 % - 7,95 % - 2,84 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment World was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

20,07 % - 10,75 % - 3,51 % - 7,23 % 2,58 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.
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Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Top 30 ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering zal op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten
kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De raad van bestuur.
(47116)

Leisure & Tourism - compartiment van KBC Equity Fund,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Leisure & Tourism worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van
het compartiment Leisure & Tourism bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de
openbare bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de
voorwaarden van richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t.
de fusie van het compartiment Luxury Goods van de Vennootschap door overneming door het compartiment Leisure & Tourism van de Vennoot-
schap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Luxury Goods door overneming door het compartiment Leisure & Tourism. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door
de raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Luxury Goods en Leisure & Tourism op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Luxury
Goods door overneming door het compartiment Leisure & Tourism teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere
beleggings-opportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële
verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot
een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten
te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Luxury Goods door overneming door het
compartiment Leisure & Tourism.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Luxury Goods : Goedkeuring
van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment Leisure & Tourism,
dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Luxury Goods aan de
aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Luxury Goods en Leisure &
Tourism en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Luxury Goods toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewone algemene vergadering die finaal de fusie van de
betrokken compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.
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De aandeelhouders van het compartiment Leisure & Tourism worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde
en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.

Het intellectueel beheer van de compartimenten Luxury Goods en Leisure & Tourism wordt waargenomen door Eperon Asset Management
Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Leisure & Tourism is ruimer dan dat van het compartiment Luxury Goods, in die zin dat daar
waar de activa van het compartiment Luxury Goods, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van bedrijven uit
de sector van de luxegoederen en hiermee samenhangende financiële instrumenten, de activa van het compartiment Leisure & Tourism,
rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van bedrijven die werkzaam zijn in de toeristische en vrije tijdssector en
in hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Zowel de niet-recurrente als de recurrente provisies en kosten van het compartiment Leisure & Tourism zijn dezelfde dan die van het
compartiment Luxury Goods. Het totale kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Luxury Goods
bedroeg 1,795 %, daar waar deze voor het compartiment Leisure & Tourism 1,763 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Luxury Goods was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

45,83 % 0,18 % - - 0,66 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Leisure & Tourism was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

44,07 % - 5,25 % 0,53 % - 2,66 % - 0,05 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Luxury Goods ter verkoop worden aangeboden.

3) Naamswijziging van het compartiment Leisure & Tourism naar Luxury & Tourism en wijziging van het beleggingsbeleid.

De benaming Leisure & Tourism wordt vervangen door ’Luxury & Tourism’ en het beleggingsbeleid wordt aangepast.

Daar waar de activa van het compartiment Leisure & Tourism, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd werden in aandelen van
bedrijven die werkzaam zijn in de toeristische en vrije tijdssector en in hiermee samenhangende financiële instrumenten, zullen de activa van het
compartiment Luxury & Tourism hoofdzakelijk belegd zijn in de activa van het thema Leisure & Tourism, aangevuld met de luxury thema’s.

Aangezien deze beslissing leidt tot een substantiële wijziging van het beleggingsbeleid, hebben de aandeelhouders van het compartiment
Leisure & Tourism de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de Vennootschap de inkoop te vragen van hun rechten van
deelneming, zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van minstens één maand te rekenen vanaf de oproeping tot de
eerste algemene vergadering, en dit tot 31 januari 2011.

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Voorstellen tot besluit :

a. Goedkeuring van de naamswijziging van het compartiment Leisure & Tourism in Luxury & Tourism.

b. Goedkeuring van de wijziging van het beleggingsbeleid.

c. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap de benaming Leisure & Tourism te vervangen door Luxury & Tourism en
het beleggingsbeleid aan te passen.

4) Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering zal op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten
kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47117)
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Luxury Goods - compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Luxury Goods worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Luxury Goods bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de openbare
bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van
richtlijn 85/611/EEG KBC Equity Fund (de ″Vennootschap″) om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het
compartiment Luxury Goods van de Vennootschap door overneming door het compartiment Leisure & Tourism van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Luxury Goods door overneming door het compartiment Leisure & Tourism. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door
de raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Luxury Goods en Leisure & Tourism op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment Luxury
Goods door overneming door het compartiment Leisure & Tourism teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten betere
beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële verhoging
van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot een
vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten te
ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken compartimenten die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak van het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Luxury Goods door overneming door het
compartiment Leisure & Tourism.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Luxury Goods : Goedkeuring
van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment Leisure & Tourism,
dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Luxury Goods aan de
aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Luxury Goods en Leisure &
Tourism en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Luxury Goods toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de volgende
formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de algemene vergadering die finaal de fusie van de betrokken
compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

Ter informatie, tegen de respectieve koersen van de aandelen op 17 december 2010, is 1 aandeel van het compartiment Luxury Goods gelijk
aan 5.48 aandelen van het compartiment Leisure & Tourism.

Ingeval, tengevolge van de omruiling, de aandeelhouder in ruil voor een geheel aandeel van het compartiment Luxury Goods, fracties van
aandelen van het compartiment Leisure & Tourism toegewezen krijgt, zal hij ofwel deze fracties van aandelen in cash terugbetaald krijgen door
de Vennootschap zonder enige kosten behoudens eventuele taksen (de ’opleg in geld’), ofwel deze fracties van aandelen dienen te vervolledigen,
middels betaling, teneinde een volledig aandeel van het compartiment Leisure & Tourism te bekomen.

Ingeval de aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods er de voorkeur aan zouden geven deze fracties van aandelen te vervol-
ledigen middels betaling teneinde een volledig aandeel van het compartiment Leisure & Tourism te bekomen, zullen ze de financiële
dienstverleners van de Vennootschap daarvan tijdens de toegekende termijn (cf. infra) moeten in kennis stellen. Doen zij dit niet, dan zullen de
aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods een opleg in geld ontvangen, met name een financiële tegenprestatie ten belope van het
bedrag dat niet door een volledig aantal aandelen van het compartiment Leisure & Tourism wordt gedekt.
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De aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde
en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011, om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011. De netto-inventariswaarden die voor de berekening van de
ruilverhouding in aanmerking worden genomen, worden op dezelfde dag berekend.

De aandeelhouders van het compartiment Luxury Goods hebben de mogelijkheid om bij de financiële dienstverleners van de Vennootschap
de inkoop te vragen van hun rechten van deelneming zonder kosten, behoudens eventuele taksen, gedurende een periode van één maand vóór
de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, met name van 31 december 2010 tot 31 januari 2011 (de ’toegekende termijn’).

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn :

- Centea NV, Mechelsesteenweg 180, B-2018 Antwerpen

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Grote Markt 5, B-1000 Brussel

Het intellectueel beheer van de compartimenten Luxury Goods en Leisure & Tourism wordt waargenomen door Eperon Asset Management
Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, Ierland.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Leisure & Tourism is ruimer dan dat van het compartiment Luxury Goods, in die zin dat daar
waar de activa van het compartiment Luxury Goods, rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van bedrijven uit
de sector van de luxegoederen en hiermee samenhangende financiële instrumenten, de activa van het compartiment Leisure & Tourism,
rechtstreeks of onrechtstreeks, hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van bedrijven die werkzaam zijn in de toeristische en vrije tijdssector en
in hiermee samenhangende financiële instrumenten. Voor beide compartimenten is de referentiemunt de euro (EUR).

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van het compartiment Leisure & Tourism zal echter beslist worden over de naamswijziging
van Leisure & Tourism naar ’Luxury & Tourism’ en over de wijziging van het beleggingsbeleid. Onder voorbehoud van goedkeuring door deze
buitengewone algemene vergadering, wordt het beleggingsbeleid van het compartiment Luxury & Tourism ruimer dan dat van het compartiment
Leisure & Tourism, in die zin dat de nieuwe activa hoofdzakelijk zullen belegd zijn in de activa van het thema Leisure & Tourism, aangevuld met
de luxury thema’s.

De recurrente vergoedingen, provisies en kosten van het compartiment Leisure & Tourism zijn dezelfde dan die van het compartiment Luxury
Goods. Het totale-kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Luxury Goods bedroeg 1.795 % daar waar
deze voor het compartiment Leisure & Tourism 1.763 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Luxury Goods was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

45,83 % 0,18 % - - 0,66 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Leisure & Tourism was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

44,07 % - 5,25 % 0,53 % - 2,66 % - 0,05 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Luxury Goods ter verkoop worden aangeboden.

c. Onder voorbehoud van goedkeuring van de fusie door overneming, vaststelling van de ontbinding zonder vereffening van het
compartiment Luxury Goods.

d. Akte nemen van het einde van het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het
compartiment Luxury Goods en hen kwijting verlenen.

e. Beslissing om in artikel 28 van de statuten van de Vennootschap elke referentie naar het compartiment Luxury Goods weg te laten.

f. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de buitengewone algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal.
Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur en de nieuwe vergadering
zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47118)
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Technology - compartiment van KBC EQUITY FUND,
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht, naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2, 1080 Brussel

Ondernemingsnummer : 0443.681.463

Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

De aandeelhouders van KBC Equity Fund Technology worden hierbij opgeroepen om de buitengewone algemene vergadering van het
compartiment Technology bij te wonen, die zal gehouden worden op 7 februari 2011, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel van de Vennoot-
schap om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda m.b.t. de fusie van het compartiment Technology Top 20 van de Vennootschap
door overneming door het compartiment Technology van de Vennootschap :

1) Documenten en verslagen : Kennisname en onderzoek van de volgende documenten :

a. Het fusievoorstel van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 693 Wetboek van vennootschappen omtrent de fusie van het
compartiment Technology Top 20 door overneming door het compartiment Technology. Dit voorstel werd bij onderhandse akte opgesteld door de
raad van bestuur van de Vennootschap en omvat de bepalingen voorgeschreven bij artikel 693 Wetboek van vennootschappen en werd op
24 december 2010 ter griffie van de rechtbank van koophandel van Brussel neergelegd.

b. Verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 694 en 695 Wetboek van vennootschappen, met name

i. Omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur betreffende de fusie, met inbegrip van een stand van het vermogen van de
compartimenten Technology Top 20 en Technology op 8 december 2010;

ii. Schriftelijk verslag van de commissaris van de Vennootschap over het fusievoorstel.

In zijn omstandig verslag, is de raad van bestuur van oordeel dat het wenselijk is om over te gaan tot de fusie van het compartiment
Technology Top 20 door overneming door het compartiment Technology teneinde aan de aandeelhouders van de respectieve compartimenten
betere beleggingsopportuniteiten aan te bieden ten gevolge van een grotere groepering van kapitaal binnen één compartiment. De substantiële
verhoging van de activa zal enerzijds toelaten om een meer rationeel en efficiënt beheer van de activa te bereiken en anderzijds zal dit leiden tot
een vermindering van de administratieve kosten. Bovendien zal een groter kapitaal toelaten om een meer gediversifieerde portefeuille van effecten
te ontwikkelen, hetgeen het beleggingsrisico zal verminderen.

De documenten vermeld onder 1) a en b zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

De volgende documenten zijn tevens ter beschikking van de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap : de jaar-
rekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap, de verslagen van de bestuurders en commissaris over de laatste drie boekjaren
en tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken compartimenten die niet meer dan drie maanden voor de
datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, alsook het prospectus van de Vennootschap en het vereenvoudigd prospectus van de bij de fusie
betrokken compartimenten.

c. Mededeling in toepassing van het artikel 696 Wetboek van vennootschappen van de belangrijke wijzigingen in de vermogenssituatie van
de betrokken vennootschappen die zich zouden hebben voorgedaan sinds de datum van de opmaak het fusievoorstel.

2) Voorstellen tot besluit :

a. Fusie door overneming : Goedkeuring van het voorstel tot fusie van het compartiment Technology Top 20 door overneming door het
compartiment Technology.

b. Bepaling van de ruilverhouding en vergoeding van de aandeelhouders van het over te nemen compartiment Technology Top 20 : Voorstel
tot goedkeuring van de ruilverhouding vastgesteld op basis van de hierna vermelde formule en de creatie van aandelen van het compartiment
Technology, dewelke zullen toegekend worden ter vergoeding van de transfer van de activa en passiva van het compartiment Technology Top 20
aan de aandeelhouders van dit compartiment in functie van de respectieve netto-inventariswaarden van de compartimenten Technology Top 20
en Technology en de hieruit voortvloeiende ruilverhouding. Deze nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn dan dewelke tevoren door de
aandeelhouders van het compartiment Technology Top 20 werden aangehouden, met name ofwel kapitalisatie aandelen ofwel distributieaandelen.

Het aantal per aandeelhouder van het over te nemen compartiment Technology Top 20 toe te kennen aandelen zal overeenkomstig de
volgende formule worden berekend :

A =
B × C

D

A = het aantal te verkrijgen nieuwe kapitalisatie/distributieaandelen

B = het aantal kapitalisatie/distributieaandelen aangehouden in het over te nemen compartiment

C = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het over te nemen compartiment

D = de netto-inventariswaarde* per kapitalisatie/distributieaandeel van het verkrijgend compartiment **

* Het betreft de laatste netto-inventariswaarde die zal berekend zijn voor de buitengewone algemene vergadering die finaal de fusie van de
betrokken compartimenten zal goedkeuren.

** Rekening houdend met een eventuele splitsing van de waarde van het aandeel op het ogenblik van de fusie van de betrokken
compartimenten.

De aandeelhouders van het compartiment Technology worden op de hoogte gebracht dat de berekening van de netto-inventariswaarde en de
uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst vanaf
1 februari 2011, om 17 uur, tenzij uit de dépotformaliteiten blijkt dat het aanwezigheidsquorum niet zal gehaald worden voor de eerste
Vergadering. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot de Vergadering te worden toegelaten (i.e. op
1 februari 2011), blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende aanwezigheidsquorum, zal de
berekening van de netto-inventariswaarde en de uitvoering van aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel
compartimentswijziging worden geschorst vanaf 17 februari 2011 om 17 uur.

De ruilverhouding zal gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten vastgesteld op 1 februari 2011, om 17 uur, en
de netto-inventariswaarden, berekend op 2 februari 2011. Indien, bij afloop van de laatste datum voor het vervullen van de formaliteiten om tot
de Vergadering te worden toegelaten, blijkt dat de Vergadering niet geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten door een onvoldoende
aanwezigheidsquorum, zal de ruilverhouding gebaseerd zijn op het aantal aandelen van de betrokken compartimenten en de netto-
inventariswaarden vastgesteld op 17 februari 2011, om 17 uur, berekend op 18 februari 2011.
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Het intellectueel beheer van de compartimenten Technology Top 20 en Technology wordt waargenomen door KBC Asset Management NV,
Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Technology is ruimer dan dat van het compartiment Technology Top 20, in die zin dat de activa
van het compartiment Technology niet enkel rechtstreeks of onrechtstreeks worden belegd in een korf van twintig aandelen van kwaliteits-
bedrijven die actief zijn in de technologiesector, zoals dit het geval was voor het compartiment Technology Top 20, maar tevens in aandelen van
bedrijven uit de technologische sector waar de voorwaarden verenigd zijn om op korte of middellange termijn een versnelde economische groei
mogelijk te maken. Voor beide compartimenten is de referentiemunt te Amerikaanse dollar (USD).

De recurrente vergoedingen, provisies en kosten van het compartiment Technology zijn dezelfde dan die van het compartiment Technology
Top 20. Het totale-kostenpercentage tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 van het compartiment Technology Top 20 bedroeg 1.61 % daar
waar deze voor het compartiment Technology 1.76 % bedroeg.

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology Top 20 was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

23,28 % - 5,91 % - 2,14 % - - 15,22 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology Top 20 was per 29 oktober 2010 in USD als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

16,13 % - 7,16 % 0,81 % - - 10,95 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology was per 29 oktober 2010 in EUR als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

24,34 % - 5,67 % - 0,55 % - 14,55 % - 3,30 %

Het beleggingsresultaat op jaarbasis van het compartiment Technology was per 29 oktober 2010 in USD als volgt :

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar sinds oprichting

17,13 % - 6,92 % 2,46 % - 10,21 - 1,73 %

De rendementscijfers zijn gebaseerd op historische gegevens, die geen waarborg kunnen geven m.b.t. het toekomstige rendement en geen
rekening houden met mogelijke fusies.

Na de fusie zullen geen activa van het compartiment Technology Top 20 ter verkoop worden aangeboden.

c. Bijzondere volmacht : Voorstel om aan de bestuurders van de Vennootschap een bijzondere volmacht toe te kennen, voor de uitvoering van
de hierboven vermelde resoluties.

Het aanwezigheidsquorum voor de algemene vergadering die zal moeten besluiten is 50 % van het maatschappelijk kapitaal. Is de laatste
voorwaarde niet vervuld, dan zal een nieuwe vergadering gehouden worden op 24 februari 2011, om 10 uur, en de nieuwe vergadering zal op
geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten
kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De oproeping tot de buitengewone algemene vergadering werd gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring van de voorgenomen
operatie door het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.

De raad van bestuur.
(47119)

FAYMONVILLE, GERARD, société anonyme,

Medell 35, 4770 AMEL

Numéro d’entreprise 0457.536.726

Assemblée ordinaire au siège social le 20/1/2011, à 15 heures. Ordre
du jour : Rapport du C.A. Approbation comptes annuels. Affectation
résultats. Décharge administrateurs. Divers.

(AOPC11005621/31.12) (47120)

« FIMMOBEL », société snonyme,

avenue de la Petite Espinette 24, à UCCLE (1180 BRUXELLES)

Numéro d’entreprise : 0400.558.728

Les actionnaires et administrateurs sont invités à participer, à
l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 14 janvier 2011, à
15 heures, par-devant Me Gérard Indekeu, notaire associé, à
1050 Bruxelles, avenue Louise 126, avec l’ordre du jour suivant :

1. Date de conversion des titres au porteur en titres dématérialisés.

2. Formalités d’admission, à l’assemblée générale des titulaires de
titres.

3. Modification des articles 10 et 31 des statuts afin de les mettre en
conformité avec les résolutions prises ci-dessus et avec le Code des
sociétés.

4. Pouvoirs d’exécution

Conformément, à l’article 31 des statuts de la société, tout titulaire
d’actions au porteur doit déposer ses titres au siège social au plus tard
trois jours francs avant la date fixée pour l’assemblée, soit pour le
11 janvier 2011 au plus tard. Les propriétaires d’actions nominatives
doivent, dans le même délai, informer par écrit le conseil d’adminis-
tration de leur intention d’assister, à l’assemblée et indiquer le nombre
de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cette assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du
capital représentée par les actionnaires présents.

(AXPC-1-10-06280/31.12) (47121)
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Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

Administrations publiques
et Enseignement technique

OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen VZW

De Katholieke Hogeschool Zuid- West-Vlaanderen VZW werft aan
in tijdelijk verband voor volgende betrekkingen (m/v).

Algemene toelatingsvoorwaarden : de voorwaarden zoals bepaald in
artikel 89 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen
in de Vlaamse Gemeenschap.

Gemeenschappelijk profiel voor KATHO-medewerkers

Didactische kwaliteiten; ruime vakkennis en de bereidheid om de
aangeboden leerstof en leerstofbegeleiding af te stemmen op de
opleidingsprofielen van het betrokken studiegebied; vertrouwd met de
courante software pakketten; openheid voor vernieuwing en bereid-
heid tot permanente interne of externe didactische en vaktechnische
bijscholing; communicatief, open en motiverend kunnen omgaan met
studenten; coachen van studenten met leerproblemen; vlot kunnen
werken in teamverband; zich soepel kunnen aanpassen aan een evolue-
rende taakinhoud.

Gemeenschappelijke functie-inhoud voor KATHO-medewerkers

Medewerking verlenen aan de departementale initiatieven inzake
onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, posthogeschoolvorming
en voortgezette opleidingen, medewerking verlenen aan de didactische
en vaktechnische projecten van de vakgroep m.b.t. studeerbaarheid,
ontwikkeling van schriftelijk en activerend studiemateriaal, computer-
ondersteunend onderwijs, zeifstudiepakketten.

KATHO/2010/ATP/BS/08 - 100 % Coordinator studentenvoorzie-
ningen

Profiel :
- U heeft een diploma van master (of gelijkwaardig), of van bachelor

(of gelijkwaardig) met relevante ervaring en niveaudeskundigheid;
- U beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, u bent een

people manager en een teamplayer
- U beschikt over de nodige menselijke en organisatorische kwali-

teiten voor het leiden van de dienst;
- U kunt zich inpassen in de doelen van de organisatie waarbinnen

STUVO-KATHO functioneert;
- U bent creatief en flexibel;
- U kunt zich dienstverlenend en klantvriendelijk opstellen t.o.v. de

studenten, de departementen en de opleidingen van de KATHO;
- U bent in staat om data te verzamelen en te verwerken m.b.t. het

sociale profiel, het studieprofiel en de studieprestaties van studenten;
- U beschikt over de nodige capaciteiten om het beleid van STUVO-

KATHO te (helpen) ontwikkelen (visie, strategische doelstellingen,...)
en deze te vertalen in een beleidsgerichte aanpak;

- U bent bereid om te werken in een flexibel werkrooster, rekening
houdende met de eigenheid van de opdracht van de dienst studenten-
voorzieningen;

- Ervaring in het (hoger) onderwijs en/of inzake studie- en
studentenbegeleiding is een pluspunt.

KATHO/2010/ATP/BS/09 - 35 % Allround administratief mede-
werk(st)er

Profiel :
- U heeft minstens een diploma van hoger secundair onderwijs;
- U heeft een zeer goede kennis van MS-Office toepassingen;
- U bent een teamspeler, maar desalniettemin kunt u zelfstandig

werken;
- U bent sociaalvaardig, flexibel, nauwkeurig, stressbestendig en

dynamisch;
KATHO/2010/ATP/BS/10 - 80 % administratief bediende - housing

office

Profiel :
- U heeft minstens een diploma van hoger secundair onderwijs;
- U heeft een zeer goede kennis van MS-Office toepassingen;
- U heeft een zeer goede kennis Nederlands en Engels. Kennis van

Frans is een pluspunt;
- U bent een teamspeler, maar desalniettemin kunt u zelfstandig

werken;
- U bent sociaalvaardig, flexibel, nauwkeurig, stressbestendig en

dynamisch.
Hoe solliciteren?
De schriftelijk gemotiveerde sollicitaties met curriculum vitae dienen

gericht aan de heer Halsberghe Eric, algemeen directeur, Katholieke
Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen VZW, Doorniksesteenweg 145,
8500 Kortrijk, met vermelding van het referentienummer van de betrek-
king.

U kunt uw sollicitatiebrief en C.V. ook doormailen op
vacature@katho.be

De kandidaturen voor KATH0/2010/OP/BS/08, 09 en 10 moeten
binnen zijn uiterlijk op 30 december 2010.

De hogeschool kan na onderzoek van de ingediende kandidaturen,
beslissen dat de betrekking verder opgesplitst wordt in deel-
betrekkingen die afzonderlijk worden toegewezen.

Selectie : eerste selectie op basis van het onderzoek van het
sollicitatiedossier, tweede selectie op basis van een selectiegesprek
en/of een selectieproef.

De KATHO heeft als hogeschool de engagementsverklaring m.b.t.
diversiteit in het Vlaamse hoger onderwijs onderschreven.

(46947)

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen

Actes judiciaires
et extraits de jugements

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 490
van het Strafwetboek

Publication faite en exécution de l’article 490
du Code pénal

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement
Infractions liées à l’état de faillite

Tribunal de première instance de Nivelles

Not. NI 70.99.449/08 du Parquet

N° 9766 du greffe

Par jugement statuant contradictoirement, du Tribunal Correctionnel
de Nivelles, 6e Chambre, en date du 19 mai 2010.

Le nommé CHARLIER, Pascal Guy Michel, né à Ixelles le
8 novembre 1962, domicilié rue de Chamont 94, à 6890 Libin,

a été condamné :

- à une peine d’emprisonnement de DIX MOIS assortie d’un sursis
de 5 ans;

- à une peine d’amende de 200 euros majorée de 45 décimes par euro
et portée à 1.100 euros ou 3 mois d’emprisonnement subsidiaire;

- au paiement d’une somme de 25 euros augmentée des décimes
additionnels soit 137,50 euros, à titre de contribution au Fonds spécial
pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violences;
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- au paiement d’une indemnité de 25 euros en vertu de l’article 91 de
l’Arrêté Royal du 28 décembre 1950 modifié;

- aux frais du procès taxés en totalité à la somme de 79.96 euros

Jugement qui a :

- Ordonné la publication du jugement par extrait au Moniteur belge
aux frais du condamné;

- Ordonné l’interdiction professionnelle des droits énoncés à
l’article n° 198 du 24/10, § 6, alinéa 1er des lois sur les sociétés
commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ou la profession
d’agent de change ou d’agent de change correspondant.

du chef d’avoir

A. ... acquitté du chef de la prévention AI a, b et c ...

II. avoir dans l’intention de retarder la déclaration de faillite, fait
des achats pour revendre au-dessous du cours ou s’être livré à des
emprunts, circulation d’effets et autres moyens ruineux de se procurer
des fonds,

III. avoir dans l’intention de retarder la déclaration omis de faire
l’aveu de la faillite dans le délai d’un mois prescrit par l’article 9 de la
loi sur les faillites,

IV. avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, détourné
ou dissimulé une partie de l’actif, en l’espèce

a) une camionnette Citroën Jumpy, châssis n° GF7BBRHZB86246052,
d’une valeur de 20.471,11 euros,

b) du matériel et de l’outillage, d’une valeur totale indéterminée.

B. de connexité, à Woluwe-Saint-Lambert, arrondissement judiciaire
de Bruxelles, le 19 mai 2006,

frauduleusement détourné ou dissipé, au préjudice de la SA EULER
HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, des effets, deniers, mar-
chandises, billets, quittances ou écrits de toute nature contenant ou
opérant obligation ou décharge, en l’espèce un véhicule Toyota Hilux D
Double Cab SR5, châssis n° JTFD696200031196, d’une valeur de
18.526,57 euros, qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou
d’en faire un usage ou un emploi déterminé

Ce jugement est coulé en force de chose jugée.

Nivelles, le 20 décembre 2010.

Pour extrait conforme délivré à M. le Procureur du Roi du Siège :
le greffier, (signé) C. Adam.

(46948)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek

Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er

du Code civil

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen

Bij vonnis van de vrederechter van het zevende kanton Antwerpen,
uitgesproken op 15 december 2010, werd Blommaert, Paul Thierry,
geboren te Wolvertem op 16 maart 1950, wonende te 2660 Hoboken
(Antwerpen), Kioskplaats 33, bus 5, verblijvende in het GZA Sint-
Augustinus, te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Oosterveldlaan 24, niet in
staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : De Roy, Xavier, advocaat, kantoorhoudende
te 2000 Antwerpen, Amerikalei 108 D4.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
6 december 2010.

Antwerpen, 22 december 2010.

De griffier, (get.) Nicole Verbessem.
(75537)

Bij vonnis van de vrederechter van het zevende kanton Antwerpen,
uitgesproken op 15 december 2010, werd Meersman, Daniël Jules
Louis, geboren te Sint-Niklaas op 26 november 1958, wonende te
2100 Deurne (Antwerpen), Karel Palmansstraat 2, verblijvende in het
GZA Ziekenhuis Sint-Augustinus, te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Ooster-
veldlaan 24, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Leenaards, Wim, advocaat,
met kantoor te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Ridderveld 19.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
1 december 2010.

Antwerpen, 22 december 2010.

De griffier, (get.) Nicole Verbessem.
(75538)

Bij vonnis van de vrederechter van het zevende kanton Antwerpen,
uitgesproken op 14 december 2010, werd De Ceuster, Yvonne, geboren
te Hoboken (Antwerpen) op 16 december 1938, wonende te 2610 Wilrijk
(Antwerpen), Golfstraat 40, verblijvende in het ZNA Middelheim, te
2020 Antwerpen, Lindendreef 1, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Leen-
aards, Wim, advocaat, met kantoor te 2610 Wilrijk (Antwerpen),
Ridderveld 19.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
30 november 2010.

Antwerpen, 22 december 2010.

De griffier, (get.) Nicole Verbessem.
(75539)

Vredegerecht van het elfde kanton Antwerpen

Bij vonnis van de vrederechter van het elfde kanton Antwerpen,
verleend op 21 december 2010 inzake 10A3441, Rep.R. nr. 4396/2010,
werd Mevr. Melsen, Nathalia Jozefina, geboren te Stabroek op
2 april 1924, zonder beroep, ongehuwd, wonende te 2490 Stabroek,
WZC Aalmoezenier Cuypers, Torenseweg 1, niet in staat zelf haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoer-
der : Mevr. Melsen, Maria, geboren te Kapellen op 8 februari 1952,
lerares, wonende te 2230 Herselt, Suikerberg 1.

Ekeren (Antwerpen), 21 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Raymonda Laermans.
(75540)

Vredegerecht van het kanton Asse

Vonnis d.d. 10 december 2010, verklaren de heer Huybrechts, Grego-
rius, geboren te Ternat op 28 mei 1929, wonende te 1730 Asse, Merch-
temsebaan 40, niet in staat zelf zijn goederen te beheren en voegen toe
als voorlopige bewindvoerder : Mevr. Goossens, Suzanne, wonende te
1730 Asse, Merchtemsebaan 40.

Asse, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Tom De Greve.
(75541)
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Vredegerecht van het kanton Beringen

Bij vonnis van de vrederechter van het vredegerecht van het kanton
Beringen, verleend op 16 december 2010, werd Mevr. Brockmans,
Maria, geboren te Tessenderlo op 7 augustus 1920, wonende te
3980 Tessenderlo, Schans 46, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : de heer
Rutten, Roger, geboren te Tessenderlo op 25 oktober 1954, wonende te
2430 Laakdal, Meerlaarstraat 185.

Beringen, 16 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Martine Goris.
(75542)

Vredegerecht van het kanton Beveren

Vonnis uitgesproken door de plaatsvervangend vrederechter van het
kanton Beveren, d.d. 24 december 2010 :

Verklaren Bral, Richard Franciscus Magdalena, geboren te Meerdonk
op 15 september 1927, weduwnaar van Vereycken, Simonna, gepensio-
neerde, wonende te 9130 Beveren (Kieldrecht), Molenstraat 32 (Zorg-
residentie H. Familie), niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Voegen toe als voorlopige bewindvoerder, Geerts, Luc, geboren te
Verrebroek op 9 augustus 1961, landbouwingenieur, wonende te
9130 Beveren (Verrebroek), Paardenkerkhofstraat 5A.

Beveren, 24 december 2010.

De waarnemend hoofdgriffier, (get.) M. Van Mulders.
(75543)

Vredegerecht van het derde kanton Brugge

Beschikking d.d. 15 december 2010 van de heer vrederechter van het
vredegerecht derde kanton Brugge :

Verklaren dat Roland Collaer, geboren te Mechelen op 13 april 1930,
wonende te 8300 Knokke-Heist, Piers De Raveschootlaan 57/0032, niet
in staat is zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : Luc Nyssen, advocaat,
kantoorhoudende te 8000 Brugge, Minderbroedersstraat 12/1.

Brugge, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Van der Veken, Monique.
(75544)

Vredegerecht van het vierde kanton Brugge

Bij beschikking, d.d. 15 december 2010, gewezen op verzoekschrift
van 25 november 2010, heeft de vrederechter over het vierde kanton
Brugge voor recht verklaard dat David, Marie Thérèse, geboren te
Beernem op 22 november 1945, wonende te 8730 Beernem, Aardappel-
straat 1 en verblijvende in het Vereniging Ons Huis, Sint-Annarei 6, te
8000 Brugge, niet in staat is zelf haar goederen te beheren en heeft
aangewezen als voorlopge bewindvoerder : Mr. Bleyaert, Bart, advo-
caat te 8310 Sint-Kruis (Brugge), Sportstraat 49.

Brugge, 22 december 2010.

De griffier, (get.) Impens, Nancy.
(75545)

Bij beschikking, d.d. 8 december 2010, gewezen op verzoekschrift van
29 november 2010, heeft de vrederechter over het vierde kanton Brugge
voor recht verklaard dat Kakota, Khony, geboren te Kinshasa (Kongo)
op 3 september 1960, wonende in de instelling Psychiatrisch Ziekenhuis
O.L.Vrouw, Koning Albert I-laan 8, te 8200 Sint-Michiels, niet in staat is
zelf zijn goederen te beheren en heeft aangewezen als voorlopge
bewindvoerder : Mr. Decloedt, Marnix, advocaat te 8210 Zedelgem,
Rijselsestraat 3.

Brugge, 23 december 2010.
De griffier, (get.) Impens, Nancy.

(75546)

Vredegerecht van het kanton Dendermonde-Hamme,
met zetel te Hamme

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht
Dendermonde-Hamme, met zetel te Hamme, verleend op
20 december 2010, werd Van Cauwenberghe, Johannes, geboren te
Hamme op 21 januari 1925, gepensioneerde, Woon- en zorgcentrum
Meulenbroek, 9220 Hamme, Marktplein 23, niet in staat verklaard zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Peeters, Marc, advocaat, met burelen te 9200 Dendermonde, Kerk-
straat 52.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
1 december 2010.

Hamme, 24 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Christophe Dewitte.

(75547)

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht
Dendermonde-Hamme, met zetel te Hamme, verleend op
20 december 2010, werd Van Duysen, Maria, geboren te Hamme op
18 augustus 1922, gepensioneerde, Woon- en zorgcentrum Meulen-
broek, 9220 Hamme, Marktplein 23, kamer 005, niet in staat verklaard
haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Peeters, Marc, advocaat, met burelen te 9200 Dendermonde,
Kerkstraat 52.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
1 december 2010.

Hamme, 24 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Christophe Dewitte.

(75548)

Vredegerecht van het kanton Diest

Beschikking van de vrederechter van het kanton Diest, d.d.
16 december 2010 :

Verklaart de heer Reygaerts, René Ghislain, geboren te Ukkel op
28 juli 1964, arbeider, gedomicilieerd en verblijvende te 3290 Diest,
Demerstraat 57, niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Wijst aan als voorlopige bewindvoerder over de beschermde
persoon : Mr. Geukens, Tinneke, advocaat, met kantoor te 3980 Tessen-
derlo (Engsbergen), Achterheide 8.

Diest, 23 december 2010.
De griffier, (get.) Arnold Colla.

(75549)

Beschikking van de vrederechter van het kanton Diest, d.d.
16 december 2010 :

Verklaart Mevr. Knockaert, Myriam Benadette Kristine, geboren te
Diest op 27 september 1970, arbeidster, gedomicilieerd en verblijvende
te 3290 Diest, Demerstraat 57, niet in staat zelf haar goederen te
beheren.
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Wijst aan als voorlopige bewindvoerder over de beschermde
persoon : Mr. Geukens, Tinneke, advocaat, met kantoor te 3980 Tessen-
derlo (Engsbergen), Achterheide 8.

Diest, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Arnold Colla.
(75550)

Beschikking van de vrederechter van het kanton Diest, d.d.
16 december 2010 :

Verklaart de heer Van De Cruys, Josephus, geboren te Tessenderlo op
21 augustus 1949, gedomicilieerd te 2431 Laakdal, Vorstse Baan 100 en
verblijvende in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael, te
3290 Diest, Vesten-straat 1, niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Wijst aan als voorlopige bewindvoerder over de beschermde
persoon : Mr. Reynders, Annita, advocaat, met kantoor te 3290 Diest,
Statiestraat 11-13.

Diest, 24 december 2010.

De griffier, (get.) Nik Blockx.
(75551)

Beschikking van de vrederechter van het kanton Diest, d.d.
16 december 2010 :

Verklaart de heer Gressens, René, geboren te Diest op 13 januari 1929,
gepensioneerde, gedomicilieerd te 3290 Diest, Halensebaan 1 en thans
verblijvende in het Algemeen Ziekenhuis Diest, Statiestraat 65, te
3290 Diest, niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Wijst aan als voorlopige bewindvoerder over de beschermde
persoon : Mr. Van Attenhoven, Koen, advocaat, met kantoor te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, Kloosterstraat 26.

Diest, 24 december 2010.

De griffier, (get.) Nik Blockx.
(75552)

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 23 december 2010, werd Mevr. Brusseel, Wendy, geboren op
6 mei 1991, wonende te 9900 Eeklo, Burggravenstraat 30, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Mr. Marten De Jaeger, advocaat, met kantoor te
9990 Maldegem, Westeindestraat 145.

Eeklo, 24 december 2010.

De griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(75553)

Bij beschikking van donderdag 14 december 2010 heeft de heer Johan
Van de Velde, vrederechter van het kanton Eeklo, voor recht verklaard
dat de heer De Vos, August Jozef, geboren op 14 september 1916,
wonende te 9991 Maldegem, Spanjaardshoek 68, doch verblijvende in
het R.V.T. Dr. J. Coppens, te Eeklo, Schietspoelstraat 16, niet meer in
staat is zelf zijn goederen te beheren.

Zeggen dat met ingang van heden als voorlopige bewindvoerder, de
heer De Roo, Karel Honoré Odila Maria, geboren te Eeklo op 26 okto-
ber 1950, wonende te 9991 Adegem, Spanjaardshoek 30A, werd aange-
steld.

De griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(75554)

Bij beschikking van donderdag 14 december 2010 heeft de heer Johan
Van de Velde, vrederechter van het kanton Eeklo, voor recht verklaard
dat : Van Daele, Magdalena, geboren op 14 augustus 1930, gepensio-
neerde, gedomicilieerd te 9990 Maldegem, Urselweg 39, verblijvende
in het Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan, Oostveldstraat 1, niet meer in
staat is zelf haar goederen te beheren.

Zeggen dat met ingang van heden als voorlopig bewindvoerder, de
heer De Wispelaere, Eddy, advocaat, met kantoor te 9900 Eeklo, Tennis-
straat 9, werd aangesteld.

De griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(75555)

Friedensgericht des Kantons Eupen

Durch Beschluss des Friedensrichters des Kantons Eupen vom
16. Dezember 2010, wurde für die hiernach identifizierte Person :
Hamdorf, Margrit Herta, geburtsdatum : 20. Oktober 1950, jetziger
Aufenthaltsort : « Golden Morgen », Kettenisser Str. 68, 4-8,
4711 Walhorn (Lontzen), (unfähig erklärt Ihre Güter zu verwalten/
Unser Beschluss vom 23.11.2010), als neuer Vermögensverwalter
bezeichnet : Dereu, Nadine, Wohnort : D-52134 Herzogenrath,
Hankepank 20.

Eupen, den 16. Dezember 2010.
Für die richtigkeit dieses Auszugs : (gez.) Danny Nahl, Greffier.

(75556)

Vredegerecht van het kanton Geel

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Geel, verleend
op 14 december 2010, werd : Zwijsen, Luc, geboren te Turnhout op
1 januari 1961, wonende te 2440 Geel, Hanestrik 13, niet in staat
verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder Zwijsen, Leonardus, geboren te Arnhem op
15 november 1934, opticien, wonende te 2260 Westerlo, Teunsberg 4.

Geel, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Peggy Cools.

(75557)

Vredegerecht van het eerste kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 20 december 2010, werd : De Baene, Marc, geboren te Gent
op 4 mei 1958, wonende te 9040 Gent, F. Benthuysstraat 11, verblijvende
te 9000 Gent, AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, niet in staat verklaard
zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopige
bewindvoerder : De Bie, Krista, advocaat met kantoor te 9000 Gent,
Fratersplein 10.

Gent, 22 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,

Nadine.
(75558)

Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 20 december 2010, werd : Geeroms, Paulette, geboren te
Melle op 23 augustus 1932, wonende te 9000 Gent, Wellingstraat 6,
verblijvende te 9000 Gent, AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, niet in
staat verklaard zelf haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : De Bie, Krista, advocaat met kantoor te
9000 Gent, Fratersplein 10.

Gent, 22 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,

Nadine.
(75559)
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Bij beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Gent,
verleend op 20 december 2010, werd Van Houcke, Luciaan, geboren te
Oostwinkel op 24 juli 1928, wonende te 9000 Gent, Wellingstraat 6,
verblijvende te 9000 Gent, AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, niet in
staat verklaard zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : De Bie, Krista, advocaat met kantoor te
9000 Gent, Fratersplein 10.

Gent, 22 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Van Parijs,

Nadine.
(75560)

Vredegerecht van het tweede kanton Gent

Bij vonnis van de vrederechter van het tweede kanton te Gent,
verleend op 13 december 2010, werd Janssens, Mathilda Albert,
geboren te Oostende op 29 maart 1924, wonende te 9000 Gent,
Visserij 214, huidige verblijfplaats : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Beuken-
laan 20, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Maryns, Luc, advocaat,
wonende te 9000 Gent, Charles De Kerchovelaan 13H.

Gent, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)

M. Bekaert.
(75561)

Vredegerecht van het derde kanton Gent

De vrederechter van het vredegerecht derde kanton Gent, bij beschik-
king van 17 december 2010, heeft beslist dat Geldof, Luc, geboren te
Gent op 18 september 1967, wonende te 9000 Gent, Jan Yoenstraat 124,
niet in staat is om zijn goederen zelf te beheren, en heeft aangesteld :
Mr. Verbeest, Nadine, advocate, met kantoor, te 9051 Gent (Sint-Denijs-
Westrem), Driekoningenstraat 3, als voorlopige bewindvoerder,
mandaat aanvang nemend op 3 december 2010, datum van neerlegging
van het verzoekschrift ter griffie van het vredegerecht derde kanton
Gent.

Gent, 22 december 2010.
(Get.) C. Van den Abeele, wnd. hoofdgriffier.

(75562)

Vredegerecht van het vijfde kanton Gent

Bij vonnis van de vrederechter van het vredegerecht Gent 5, verleend
op 22 december 2010, werd beslist dat Daniël Sieredzinski, geboren op
16 februari 1992 te Duitsland, wonende in het KOC. Sint-Gregorius, te
9050 Gentbrugge (Gent), aan de Jules Destréelaan 67, niet in staat is
zelf zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : De Maere, Kris, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem
(Gent), aan de Derbystraat 325.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
19 november 2010.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Bearelle, Marleen.
(75563)

Vredegerecht van het kanton Halle

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Halle, verleend
op 3 december 2010, werd Ameys, Augusta Alphonsine, geboren te
Oetingen op 3 mei 1929, wonende te 1755 Gooik, Vierbergenstraat 30,
verblijvende rust- en verzorgingstehuis Sint Augustinus, M. Sencie-
straat 4, te 1500 Halle, niet in staat verklaard zelf haar goederen te

beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Demeyer,
Caroline, advocate, met kantoor, te 1602 Vlezenbeek, Bekersveld-
straat 3, en als vertrouwenspersoon : Nieuwborg, Jean Pierre, wonende
te 1755 Gooik, Hazelaarswijk 19.

Halle, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Verena De

Ridder.
(75564)

Vredegerecht van het kanton Heist-op-den-Berg

Bij vonnis verleend door de vrederechter van het kanton Heist-op-
den-Berg, op 22 december 2010, werd Roels, Maria, geboren te
Antwerpen op 13 augustus 1926 en wonende te 2220 Heist-op-den-
Berg, zorg- en woonhuis Ten Kerselaere, Boonmarkt 27, niet in staat
verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig
bewindvoerder : Yskout, Jozef, geboren te Hallaar op 16 december 1952,
wonende Hollestraat 15j, te 2220 Heist-Op-Den-Berg.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift werd neergelegd op
25 november 2010.

Heist-op-den-Berg, 22 december 2010.
Bij uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Wim Ooms.

(75565)

Vredegerecht van het kanton Izegem

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Izegem, verleend
op 15 december 2010, werd Josette Pattyn, geboren te Ingelmunster op
2 november 1922, gedomicilieerd te 8870 Izegem, Reigerstraat 3, doch
thans verblijvende in het revalidatiecentrum Ten Bos, Meense-
steenweg 70, te 8870 Izegem, niet in staat verklaard haar goederen te
beheren en kreeg aangewezen als voorlopig bewindvoerder : Huguette
Oosterlinck, geboren te Roeselare op 7 mei 1952, wonende te
8870 Izegem, Reigerstraat 3.

Izegem, 23 december 2010.
De griffier, (get.) Freddy Duthoo.

(75566)

Vredegerecht van het kanton Merelbeke

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht van het
kanton Merelbeke, verleend op 9 december 2010, werd beslist dat Pertz,
Maria, geboren te Aartrijke op 6 maart 1946, wonende te 9940 Evergem,
Kwadeweg 2/0006, opgenomen in de instelling Psychiatrisch Centrum
Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle, niet in staat is zelf haar goederen
te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : De Becker, Ann, advocate,
met kantoor, te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Delmulle, Kristof.
(75567)

Bij beschikking van de vrederechter van het vredegerecht van het
kanton Merelbeke, verleend op 9 december 2010, werd beslist dat
Schepens, Willy, geboren te Gent op 14 juni 1943, wonende te 9840 De
Pinte, Oude Gentweg 55, opgenomen in de instelling Psychatrisch
Centrum Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle, niet in staat is zelf zijn
goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopige bewindvoerder : De Becker, Ann, advocate,
met kantoor, te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 219.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Delmulle, Kristof.
(75568)
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Vredegerecht van het kanton Mol

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mol, verleend op
15 december 2010, werd Engelen, Ferdinand Victor, gepensioneerde,
geboren te Balen op 27 augustus 1927, gedomicilieerd te 2490 Balen,
Het Roth 14, verblijvende in het rustoord Ter Vest, te 2490 Balen, Vest-
straat 60, niet in staat verklaard om zelf zijn goederen te beheren en
kreeg hem toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Engelen, Jozefina
Leonia Albertina, gepensioneerde, geboren te Balen op 17 januari 1944,
wonende te 2490 Balen, Nieuwendijk 4.

Mol, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Willy Huysmans.

(75569)

Vredegerecht van het kanton Neerpelt-Lommel, zetel Neerpelt

Bij vonnis van de vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel, met
zetel te Neerpelt, verleend op 7 december 2010, werd Vaesen, Maria
Philomena, geboren te Neerpelt op 6 december 1923, gedomicilieerd te
3910 Neerpelt, Amandusstraat 6 en verblijvende te 3910 Neerpelt,
Kloosterhof 1, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Evers, Bernadette, advocaat,
gedomicilieerd te 3910 Neerpelt, Fabriekstraat 28.

Voor eensluidend uittreksel : de waarnemend hoofdgriffier, (get.)
Johan Van Gasse.

(75570)

Vredegerecht van het kanton Oostende

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton vredegerecht
Oostende-1, verleend op 10 december 2010, werd Pierre Spiessens,
geboren te Sint-Joost-ten-Node op 1 januari 1961, wonende te
8400 Oostende, Karel Goetghebeurstraat 8, bus 7, niet in staat verklaard
zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewind-
voerder : Veronique Bonny, advocaat, met kantoor te 8400 Oostende,
E. Beernaertstraat 56.

Oostende, 10 december 2010.
(Get.) Wybo, Marleen, hoofdgriffier.

(75571)

Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem,
zetel Kruishoutem

Vonnis d.d. 21 december 2010, verklaart Declercq, Alwijs, geboren te
Wielsbeke op 26 april 1917, wonende te 9770 Kruishoutem, Nachtegaal-
straat 9, verblijvende Home St. Petrus, te 9770 Kruishoutem,
Ommegangstraat 22, in de Home St.Petrus, niet in staat zelf zijn
goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Scheerlinck, Pierre, advo-
caat, met kantoor te 9700 Oudenaarde, Einestraat 38.

Kruishoutem, 22 december 2010.
De waarnemend hoofdgriffier, (get.) De Buysscher, Yves.

(75572)

Vredegerecht van het kanton Oudenaarde-Kruishoutem,
zetel Oudenaarde

Vonnis d.d. 23 december 2010, verklaart Lejeune, Julienne Marie
Rosalie, geboren te Scheldewindeke op 19 juni 1924, wonende te
9860 Oosterzele, Gaversesteenweg 19, verblijvende Huize Roborst, te
9630 Zwalm, Kloosterstraat 1, niet in staat zelf haar goederen te
beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Decabooter, Lucie, advocaat,
wonende te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3.

Oudenaarde, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Baguet, Filip.
(75573)

Vonnis d.d. 23 december 2010, verklaart Browaeys, Theofiel, geboren
te Sint-Maria-Horebeke op 1 december 1933, Huize Roborst,
9630 Zwalm, Kloosterstraat 1, niet in staat zelf zijn goederen te beheren.

Voegt toe als voorlopig bewindvoerder : Scheerlinck, Pierre,
wonende te 9700 Oudenaarde, Einestraat 38.

Oudenaarde, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Baguet, Filip.
(75574)

Vredegerecht van het kanton Herne-Sint-Pieters-Leeuw,
zetel Sint-Pieters-Leeuw

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Herne-Sint-
Pieters-Leeuw, verleend op 15 december 2010, werd Robert Elaut,
geboren te Aalst op 2 januari 1951, wonende te 9340 Lede, Bellaert-
straat 31, bus 22, opgenomen in de instelling Ziekenhuis Inkendaal,
Koninklijke Instelling v.z.w., Inkendaalstraat 1, te 1602 Sint-Pieters-
Leeuw (Vlezenbeek), niet in staat verklaard zelf zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Benjamin
Vermeulen, advocaat, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Leopold-
laan 32A.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift op 26 oktober 2010 werd
neergelegd.

Sint-Pieters-Leeuw, 22 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Dimitri Deschuyffeleer, griffier.
(75575)

Vredegerecht van het kanton Torhout

Bij beslissing van de vrederechter van het kanton Torhout, verleend
op 21 december 2010, werd Ludovic Coopman, geboren te Veurne op
7 januari 1992, wonende te 8660 Adinkerke (De Panne), Cosynmolen 17,
verblijvende te 8820 Torhout, Bruggestraat 39 (MPI Tordale), niet in
staat verklaard de eigen goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Kris Decloedt, advocaat, kantoorhoudend te
8820 Torhout, Industrielaan 27.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Marleen D’Hulster, hoofdgriffier.
(75576)

Vredegerecht van het kanton Vilvoorde

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Vilvoorde van
23 december 2010, verleend op het verzoekschrift alhier neergelegd op
2 december 2010, werd Mevr. Borremans, Jeanne Pauline, geboren te
Schaarbeek op 25 oktober 1930, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Jules Vieujantstraat 24, verblijvende in het AZ Jan Portaels, te
1800 Vilvoorde, Gendarmeriestraat 65, niet in staat verklaard haar
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoer-
der : Pas, Veerle, advocaat met kantoor te 1840 Londerzeel, Gilden-
straat 52.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Henriette
Hendrikx.

(75577)
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Vredegerecht van het kanton Zottegem-Herzele,

Beschikking d.d. 20 december 2010

Herziet het vonnis van deze zetel d.d. 24 april 2008 aan de voorlopig
bewindvoerder : Mr. Tom Deputter, gevestigd te 9600 Ronse, Charles
de Gaullestraat 19, verleend opdracht :

Laat Vandendaele, Koen, wonende te 9700 Oudenaarde,
Einestraat 51, bus 301, toe zelf de totaliteit van zijn inkomsten te
ontvangen en binnen de perken hiervan in te staan voor zijn uitgaven
en gelast de voorlopig bewindvoerder hiertoe de nodige praktische
schikkingen te treffen door de tegoeden van de zichtrekening ter
beschikking van de beschermde persoon te stellen.

Zottegem, 23 december 2010.

De afgevaardigd griffier, (get.) Ann Vanherweghe.
(75578)

Justice de paix du deuxième canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 13 décembre 2010, le nommé : M. Moreau, Roger, né à Namur
le 7 mai 1962, domicilié à 1190 Forest, square Manon 5/2, résidant
Seniorie Parc Astrid, rue de Neerpede 288, à 1070 Anderlecht, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire étant Me Van Den Bossche, Paule, avocat, dont les bureaux
sont établis à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue Carl Requette 33.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signature illisible).
(75579)

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 13 décembre 2010, la nommée : Mme Debras, Gaby, née à
Bruxelles le 16 décembre 1935, domiciliée à 1070 Anderlecht, « Rési-
dence du Golf », rue du Sillon 121, chambre 111, a été déclarée incapable
de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire étant
Me Van Den Bossche, Paule, avocat, dont les bureaux sont établis à
1080 Molenbeek-Saint-Jean, avenue Carl Requette 33.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) Helga Asselman.
(75580)

Justice de paix du canton de Binche

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 9 décembre 2010, Mercier, Jacqueline, agricultrice, domiciliée
7100 Trivières, rue du Pont-Rouge 23, a été désignée en qualité
d’administrateur provisoire de : Van Geyte, Marie, née à La Louvière le
1er juillet 1927, résidant à 7141 Carnières, « Maison Notre-Dame », rue
Dufonteny 13, cette personne étant incapable de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(75581)

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 2 décembre 2010, Denis, Eric, avocat, domicilié 6031 Monceau-sur-
Sambre, rue Dorlodot 21, a été désigné en qualité d’administrateur
provisoire de : Loste, Charles Adolphe, né à Uccle le 6 avril 1927,
résidant à 7140 Morlanwelz, « Mariemont Village », rue Général de
Gaulle 68, cette personne étant incapable de gérer ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Marie-Claire
Pierronne.

(75582)

Justice de paix du canton de Forest

Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du
10 décembre 2010, sur requête déposée le 26 novembre 2010,
M. Georges Eugène Adolphe Hubert Kleiren, né le 21 juillet 1930 à
Uccle, domicilié à 1180 Uccle, avenue Coghen 16, mais résidant à la
Résidence Vesper à 1190 Forest, avenue du Domaine 13, a été déclaré
incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire étant : Ghyssels, Marc-Jean, avocat dont les bureaux sont
établis à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Jan Baele.
(75583)

Justice de paix du troisième canton de Liège

Suite à la requête déposée le 1er décembre 2010, par décision du juge
de paix du troisième canton de Liège, rendue le 20 décembre 2010,
Mme Georgette Steenland, née le 6 novembre 1933, domiciliée à
6940 Durbuy, rue El Taves 1, résidant à 4000 Liège, Montagne Sainte-
Walburge 4B, Ipal, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de : Me Nadine
Timmermans, avocat, dont l’étude est établie à 4053 Chaudfontaine, rue
Baileux 11.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Dumoulin, Pascal.
(75584)

Justice de paix du canton de Liège-IV

Suite à la requête déposée le 16 novembre 2010, par décision du juge
de paix du canton de Liège-IV, rendue le 26 novembre 2010,
Mlle Demoulin, Sandrine Claudine Caroline, née à Liège le
16 novembre 1969, domiciliée à 4020 Liège, quai de la Boverie 36, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire en la personne de : Me Ligot, Léon, dont les bureaux
sont sis à 4020 Liège, avenue du Luxembourg 15.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Frankinet, Régine.
(75585)

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Namur, en date
du 20 décembre 2010, la nommée Marin, Andrée Céline Ghislaine, née
à Mehaigne le 12 août 1921, domiciliée à 5004 Bouge, rue du Grand
Feu 104, résidant à 5100 Jambes, rue de la Dame 100, Résidence La
Dame, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire étant M. Struys, Benoît, domicilié à
5310 Leuze, rue Saint-Martin 16.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Anne Palate.
(75586)

Justice de paix du canton de Nivelles

Suite à la requête déposée le 3 décembre 2010, par ordonnance du
juge de paix du canton de Nivelles, rendue le 14 décembre 2010, Piret,
Vincent Marguerite Raymond, né à Dinant le 5 août 1976, domicilié à
1400 Nivelles, rue de Charleroi 17, bte 7, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire en la personne
de Me Virginie Salteur, avocat, à 1400 Nivelles, rue de la Procession 25.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne-Marie Farin.
(75587)
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Justice de paix du canton de Saint-Gilles

Par jugement du juge de paix du canton de Saint-Gilles, en date du
13 décembre 2010, Mme Sivack, Maria, née le 2 mars 1925 à Lampo
(URSS), domiciliée à 1060 Saint-Gilles, rue Moris 64, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire, étant Me Van Melckebeke, Christophe, avocat, rue Paul-
Emile Janson 37, à 1050 Ixelles.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Christian Lauwerys.
(75588)

Justice de paix du deuxième canton de Schaerbeek

Par ordonnance du juge de paix du deuxième canton de Schaerbeek,
en date du 25 novembre 2010, suite à la requête déposée au greffe le
23 novembre 2010, le nommé, M. Simon, Raymond, domicilié à
1030 Schaerbeek, rue Henry Villard 17-19, résidant rue des Alexiens 45,
1000 Bruxelles, a été déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu
d’un administrateur provisoire étant Me Dachelet, Laurent, avocat,
ayant son cabinet à 1180 Bruxelles, avenue Brugmann 287.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Marc Davin.
(75589)

Justice de paix du canton de Tubize

Par jugement du juge de paix du canton de Tubize, en date du
9 décembre 2010, la nommée Hay, Armelle, née le 1er novembre 1955 à
Quenast, domiciliée chemin Marais Bourleau 2, à 1430 Rebecq, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire, étant Mme Hay, Claudine, avenue Pierre Buyst 10,
1070 Anderlecht.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Anne Bruylant.
(75590)

Justice de paix du canton d’Uccle

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Uccle, en date du
17 décembre 2010, en suite de l’ordonnance d’inscription d’office au rôle
général du 17 décembre 2010, M. Fouad Hlimi, né à Uccle le
7 juillet 1972, domicilié à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, rue Edmond de
Grimberghe 41, actuellement hospitalisé à la Clinique Fond’Roy,
avenue Jacques Pastur 43, à 1180 Uccle, a été déclaré incapable de gérer
ses biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant
Me Nedergedaelt, Patrick, avocat, dont le cabinet est sis à 1180 Uccle,
avenue Coghen 244/19.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Pascal Goies.
(75591)

Justice de paix du premier canton de Wavre

Suite à la requête déposée le 26 novembre 2010, par ordonnance du
juge de paix du premier canton de Wavre, rendue le 16 décembre 2010,
Mme Fenja Pomitj, née à Nikopal (URSS) le 30 octobre 1924, domiciliée
à 1330 Rixensart, avenue Georges Marchal 4, bte 33, résidant au Val du
Héron, rue de Messe 9, à 1330 Rixensart, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Virginie Roos, avocat à 1332 Rixensart, avenue des
Combattants 227.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Leclef, Stéphane.
(75592)

Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance rendue le 21 décembre 2010, rep. 6883/2010, par le
juge de paix de Woluwe-Saint-Pierre, la nommée Vanoverberghe,
Gisèle, née le 7 août 1951, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
chemin des Deux Maisons 131/70, se trouvant aux Cliniques universi-
taires Saint-Luc, avenue Hippocrate 10, à 1200 Woluwe-Saint-Lambert,
a été déclareé inapte à gérer ses biens et a été pourvue d’un adminis-
trateur provisoire étant M. Antoine, Jean, avocat à Bruxelles, avenue
Louise 479/45.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Isabelle Steels.
(75593)

Mainlevée d’administration provisoire
Opheffing voorlopig bewind

Vredegerecht van het tweede kanton Antwerpen

Bij vonnis van de vrederechter van het tweede kanton Antwerpen
uitgesproken op 21 december 2010, werd volgende beslissing uitge-
sproken : verklaart : Joris, Fernanda, wonende te 2160 Wommelgem,
Sint Michielsstraat 42, bus 1, aangewezen bij vonnis uitgesproken door
de vrederechter van het tweede kanton Antwerpen op
23 november 2010 (rolnummer 10A1387-Rep.R.2184/2010) tot voor-
lopig bewindvoerder over Joris, Eugeen Alfons, geboren op
19 januari 1932, in leven laatst wonende te 2030 Antwerpen, Canada-
laan 268, in leven laatst verblijvende in ZNA Sint-Elisabeth, Leopold-
straat 26, te 2000 Antwerpen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
14 december 2010, blz. 77374, en onder nr. 74721), met ingang van
heden ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon
overleden is.

Antwerpen, 21 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Inge Meyvis.

(75594)

Vredegerecht van het kanton Boom

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Boom, verleend
op 23 december 2010, werd : Mevr. Crauwels, Hilde, wonende te
25120 Maiche (Frankrijk), rue de l’Helvétie 1, aangewezen bij beschik-
king verleend door de vrederechter van het kanton Boom op
29 juni 2004 (rolnr. 04B100-Rep.R.1382/2004), tot voorlopig bewind-
voerder over de heer Crauwels, Emilius Augustinus, geboren op
1 augustus 1920, te Waarloos, laatst wonende te 2840 Reet (Rumst),
Eikenstraat 219, met ingang van 21 april 2010, ontslagen van haar
opdracht, aangezien de beschermde persoon overleden is op
21 april 2010.

Boom, 23 december 2010.
De griffier, (get.) Debecker, Hilde.

(75595)

Vredegerecht van het kanton Brakel

Bij beschikking d.d. 20 december 2010 van de vrederechter van het
kanton Geraardsbergen-Brakel, zetel Brakel werd een einde gesteld aan
de opdracht van : Vanden Broecke, Paule, advocaat, te 9700 Ouden-
aarde, Doorniksestraat 20, voorlopig bewindvoerder over : Mespreuve,
Adrienne, ongehuwd, geboren te Zegelsem op 30 september 1929,
verblijvende te 9660 Brakel, Kasteelstraat 50, rusthuis Najaarszon,
overleden te Zottegem op 4 december 2010.

Brakel, 20 december 2010.
De hoofdgriffier, (get.) Verschuren, Hildegarde.

(75596)
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Vredegerecht van het kanton Eeklo

Door onze beschikking betreffende het dossier ter griffie alhier
gekend onder het nummer 10B628 van 2 december 2010, ingeschreven
in het repertorium van de rechter onder nummer 3016/2010 teniet en
opnieuw wijzende ten gronde.

Bij beschikking van donderdag 21 december 2010, ter griffie alhier
gekend onder het dossier 10B659, ingeschreven in het repertorium van
de rechter onder nummer 3235/2010, heeft de heer Johan Van de Velde,
vrederechter van het kanton Eeklo, voor recht verklaard dat met ingang
van heden een einde werd gesteld aan de opdracht van de heer
Verstraete, Willem, geboren te Brugge op 26 september 1938, wonende
te 9900 Eeklo, Leopoldlaan 82, aangewezen bij beschikking
d.d. 1 april 2010 (rolnr. 10B136-rep.931/2010), gezien de beschermde
persoon Verstraete, Beatrys Klara, geboren te Eeklo op 19 oktober 1926,
gepensioneerde, overleden te Eeklo op 12 november 2010, in leven
wonende en verblijvende te 9900 Eeklo, Moeie 37, overleden is te Eeklo
op 12 november 2010 (overlijden ons ter kennis gebracht bij bericht van
de stad Eeklo, d.d. 16 november 2010, neergelegd ter griffie alhier op
19 november 2010).

De griffier, (get.) Sabrina De Pauw.
(75597)

Vredegerecht van het kanton Genk

Beschikking d.d. 21 december 2010, verklaart Demiryurek, Mevlut,
geboren te Ortaköy (Turkije) op 1 januari 1959, wonende te 3600 Genk,
Lentelaan 20, bus 2, opnieuw in staat zelf zijn goederen te beheren
vanaf 1 januari 2011, zodat de beschikking verleend door de vrede-
rechter vredegerecht Genk, op 20 juni 2008 (rolnummer 08B179-Rep.R-
nr.2484/2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2008,
blz. 33777 en onder nr. 67577) ophoudt uitwerking te hebben en er met
ingang van 1 januari 2011 een einde komt aan de opdracht als voorlopig
bewindvoerder van Hanssen, Kristien, advocaat, met kantoor gevestigd
te 3600 Genk, Onderwijslaan 72, bus 11.

Genk, 21 december 2010.
De hoofdgriffier, (get.) Lode Thijs.

(75598)

Vredegerecht van het kanton Leuven-3

Beschikking d.d. 17 december 2010 verklaart Beelen, Katrien, advo-
caat, aangewezen bij vonnis uitgesproken door de vrederechter van het
kanton Leuven-3, op 23 januari 2009, (rolnummer 08A64-
Rep.R.2192/2009) tot voorlopige bewindvoerder over Ramault, Frieda,
(gepubliceeerd in het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2009), vanaf
heden ontslagen van de opdracht, gezien de beschermde persoon
overleden is.

Leuven, 20 december 2010.
De griffier, (get.) De Queker, Francisca.

(75599)

Vredegerecht van het kanton Mechelen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 21 december 2010, werd De Kooning, Erna, advocaat,
kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Hombeeksesteenweg 62, aange-
wezen bij vonnis verleend door de vrederechter van het kanton
Mechelen op 7 augustus 2008 (rolnummer 08A2220-Rep.V.5171/2008)
tot voorlopig bewindvoerder over Van Brandt, Maria Paulina, geboren
te Lier op 1 februari 1924, laatst wonende te 2800 Mechelen, Stuiven-
bergvaart 46, (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
20 augustus 2008, blz. 43985 en onder nr. 69234), met ingang van
10 december 2010 ontslagen van de opdracht, ingevolge het overlijden
van de beschermde persoon te Mechelen op 10 december 2010.

Mechelen, 22 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Peter Vankeer.

(75600)

Vredegerecht van het kanton Mol

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mol, verleend op
23 december 2010 (rolnummer 10B734-rep.3408) werd, Wouters, Egied,
advocaat, kantoorhoudende te 2490 Balen, Lindestraat 2, bij beschik-
king verleend door de vrederechter van het kanton Mol op 7 april 2004
(rolnummer 04A121-rep.nr.518) toegevoegd als voorlopige bewind-
voerder aan Pauwels, François Louis Charles Pierre, geboren te Mol op
19 september 1935, laatst wonende te 2400 Mol, J. Smitslaan 26,
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2004, blz. 34620, en
onder nr. 63601), met ingang van 19 november 2010 ontslagen van de
opdracht gezien het overlijden van de beschermde persoon.

Mol, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Greet Mentens.

(75601)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 23 décembre 2010 (09/A/9527+10/B/2688), il a été mis fin à la
mission de Me Francine Lemaire, avocat, dont les bureaux sont établis
à 1070 Anderlecht, avenue René Berrewaerts 34, en sa qualité d’admi-
nistrateur provisoire des biens de Mme Danielle Van Droogenbroek,
née à Ixelles le 1er novembre 1939, domiciliée à 2223 Heist-op-den-Berg
(Schriek), Roggeveldstraat 10, désignée à ces fonctions par ordonnance
du 7 avril 2009, Mme Van Droogenbroek, a été déclarée à nouveau
capable de gérer ses biens à partir du 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, (signé) Jeanny Bellemans.
(75602)

Justice de paix du canton de Couvin-Philippeville,
siège de Couvin

Suite à la requête déposée le 15 décembre 2010, par ordonnance du
juge de paix du canton de Couvin-Philippeville, siégeant à
5660 Couvin, rendue le 22 décembre 2010, a été levée la mesure
d’administration provisoire prise par ordonnance du 3 octobre 2003 et
publiée au Moniteur belge du 17 octobre 2003, à l’égard de M. Jorand,
Georges, né à Couvin le 28 juillet 1929, résidant et domicilié actuelle-
ment au home « Les Forsythias », à 5660 Mariembourg, chaussée de
Fagnolle 54, cette personne étant décédée, il a été mis fin, en consé-
quence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir :
Me Cornet, Pascal, avocat, dont le cabinet est établi à 6460 Chimay, rue
du Château 2.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dominique Dussenne.
(75603)

Suite à la requête déposée le 16 décembre 2010, par ordonnance du
juge de paix du canton de Couvin-Philippeville, siégeant à
5660 Couvin, rendue le 21 décembre 2010, a été levée la mesure
d’administration provisoire prise par ordonnance du 10 janvier 2008 et
publiée au Moniteur belge du 23 janvier 2008, à l’égard de Mme Canvat,
Paulette Victoria Josèphe Ghislaine, née à Mariembourg le
15 mars 1935, domiciliée à 5660 Mariembourg, rue du Démasqué 19,
mais résidant à 5670 Nismes, Home « Le Repos des Vallées », rue
Ainseveau 44, cette personne étant décédée, il a été mis fin, en
conséquence, à la mission de son administrateur provisoire, à savoir :
Me Vanolst, Bénédicte, avocat, dont le cabinet est établi à 5660 Couvin,
rue de la Gare 35.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dominique Dussenne.
(75604)
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Suite à la requête déposée le 16 décembre 2010, par ordonnance du
juge de paix du canton de Couvin-Philippeville, siégeant à
5660 Couvin, rendue le 21 décembre 2010, a été levée la mesure
d’administration provisoire prise par ordonnance du 8 mai 2009 et
publiée au Moniteur belge du 22 mai 2009, à l’égard de Mme Maes,
Suzanne, né à Frasnes-lez-Couvin le 2 juillet 1920, domiciliée à
5660 Frasnes, Hameau de Géronsart 12, cette personne étant décédée, il
a été mis fin, en conséquence, à la mission de son administrateur
provisoire, à savoir : Me Vanolst, Bénédicte, avocat, dont le cabinet est
établi à 5660 Couvin, rue de la Gare 35.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Dominique Dussenne.
(75605)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne,
rendue le 3 décembre 2010, a été levée la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 1er octobre 2010, à l’égard de
M. Michel Stanislaw Jaros, né à Vouziers (France) le 26 novembre 1946,
domicilié en son vivant à 4460 Grâce-Hollogne, rue Jean Volders 166,
décédé à Herstal le 29 novembre 2010. En conséquence, il a été mis fin
à la mission de son administrateur provisoire, à savoir : Me Florence
Noir, avocat, juge de paix suppléant, dont le cabinet est établi à
4100 Seraing, rue du Chêne 221.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Simon Dosseray.
(75606)

Justice de paix du premier canton de Liège

Suite à l’ordonnance rendue le 22 décembre 2010, par M. le juge de
paix du premier canton de Liège, il a été mis fin à la mesure de
protection prise par décision du 8 septembre 2009 (Moniteur belge du
16 septembre 2009, page 62475), à l’égard de Mme Vassbinder,
Stéphanie Denise Francine, de nationalité belge, née à Liège le
14 octobre 1987, célibataire, sans profession, domiciliée à 4020 Liège,
rue de Robermont 180.

Cette personne étant redevenue capable de gérer ses biens, il a été
mis fin, en conséquence, à la désignation de son administrateur
provisoire, Me Franken, Alain, avocat, ayant ses bureaux à 4000 Liège,
boulevard de la Sauvenière 91.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Doyen, Anne-Françoise.
(75607)

Justice de paix du deuxième canton de Liège

Par ordonnance du juge de paix du deuxième canton de Liège, du
22 décembre 2010, il a été constaté que la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 20 septembre 2005 a pris fin suite
au décès de Mme Edith Birnbaum, né à Eupen le 31 août 1927,
domiciliée à 4000 Liège, rue de Serbie 15, décédée à Liège le
18 novembre 2010, il a été mis fin, en conséquence, après dépôt d’un
rapport de gestion, à la mission de son administrateur provisoire
Me Marielle Gillis.

Liège, le 23 décembre 2010.

Pour extrait conforme : le greffier en chef faisant fonction, (signé)
Gillis, Monique.

(75608)

Justice de paix du second canton de Wavre

Par ordonnance du juge de paix du second canton de Wavre, rendue
le 23 décembre 2010, il a été constaté que la mesure d’administration
provisoire prise par ordonnance du 8 septembre 2010 a pris fin, suite
au décès de M. Fournier, Jean-Louis, né le 25 février 1957, à Auvelais,
résidant au Centre Neurologique William Lennox, à 1340 Ottignies-
Louvain-la-Neuve, allée de Clerlande 6, décédé à Ottignies-Louvain-la-
Neuve le 5 décembre 2010.

Par conséquent, après dépôt d’un rapport de gestion, il a été mis fin
à la mission de son administrateur provisoire, Me Philippe Roche,
avocat à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux 40/202.

Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Lucette Jonet.
(75609)

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Vredegerecht van het kanton Houthalen-Helchteren

Een beschikking van de vrederechter van het kanton Houthalen-
Helchteren, verleend op 2 december 2010, verklaart Diaz-Noya,
Gonzalo, geboren op 4 april 1961, voorheen wonende te 3530 Hout-
halen-Helchteren, Kerkstraat 11, thans wonende te Vitiel-Valencia
(Spanje), Calle Valencia 35, aangewezen bij beschikking verleend door
de vrederechter van het eerste kanton Hasselt, op 17 mei 1996
(rolnummer R.V. 6296-1941), tot voorlopig bewindvoerder over
Pedrosa-Martinez, Blas, geboren op 26 juli 1959, wonende te 3530 Hout-
halen-Helchteren, Haagdoornstraat 26, verblijvend te Domheren-
straat 3, 3550 Heusden-Zolder (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 29 mei 1996, blz. 14497 en onder nr. 5357), met ingang van
aanvaarding van de opdracht door de nieuwe voorlopige bewind-
voerder ontslagen van zijn opdracht.

Voegt toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder aan de voornoemde
beschermde persoon : Pedrosa-Martinez, Maria Josefa, wonende te
3530 Houthalen-Helchteren, Kerkstraat 11.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
4 november 2010.

De nieuwe voorlopige bewindvoerder heeft haar opdracht aanvaard
op 13 december 2010.

Houthalen-Helchteren, 20 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Marleen Vrolix.
(75610)

Vredegerecht van het kanton Lokeren

Beschikking d.d. 16 december 2010.

Verklaren Mr. Guy Van Den Branden, advocaat, te 9100 Sint-Niklaas,
Colmarstraat 2a, aangewezen bij beschikking verleend door de vrede-
rechter van het kanton Lokeren, op 10 februari 2006, tot voorlopig
bewindvoerder over Sabrina Lehmann, geboren te Lokeren op
22 januari 1988, wonende te 9160 Lokeren, Kapellestraat 34, (gepubli-
ceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2006), ontslagen van zijn
opdracht en voegen toe als nieuwe voorlopige bewindvoerder,
Mr. Marilyn Daelemans, advocate, te 9160 Lokeren, Oude Vismijn 11,
bus 1.

De hoofdgriffier, (get.) Christine Rasschaert.
(75611)
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Vredegerecht van het kanton Mechelen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 15 december 2010, werd een einde gesteld aan het mandaat
van de voorlopig bewindvoerder Vercammen, Joris, advocaat, kantoor-
houdende te 2800 Mechelen, Schuttersvest 8, aangewezen bij beschik-
king verleend door de vrederechter van het kanton Lier, op 7 juli 2005
(rolnummer 05A1159 — Rep. V. 3624/2005), tot voorlopig bewind-
voerder over Labsir, Jilali, geboren te Ouled Yahia (Marokko) op
19 juni 1968, wonende te 2800 Mechelen, Ploegstraat 3, (gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2005, blz. 33312 en onder nr. 66974);
en werd als nieuwe voorlopig bewindvoerder toegevoegd : Thiebaut,
Frédéric, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, F. De Merodes-
traat 6.

Mechelen, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Wim Heremans, griffier.

(75612)

Vredegerecht van het eerste kanton Sint-Niklaas

Bij beschikking van de vrederechter vredegerecht Sint-Niklaas 1,
verleend op 23 december 2010, werd de aanwijziging van Benita
Vermeire, huisvrouw, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vijfstraten 76, tot
voorlopige bewindvoerder over de genaamde : Claus, Johan, geboren
te Sint-Niklaas op 27 april 1968, bediende wonende te 9140 Temse,
Schoolstraat 67A, bepaald in de beschikking van 3 maart 2004 van het
vredegerecht van het derde kanton Gent, opgeheven, zij werd
vervangen door Daniël Amelinckx, advocaat, met kantoor, te
9140 Temse, Piet Nutenlaan 7a.

Sint-Niklaas, 23 december 2010.
Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) Gisèle Vermeulen.

(75613)

Justice de paix du second canton d’Anderlecht

Par ordonnance du juge de paix du second canton d’Anderlecht, en
date du 13 décembre 2010 (RG 10/A/5741), il a été mis fin à la mission
de M. Ajali, Mohamed, domicilié à 1090 Jette, avenue Rommelaere 209,
en qualité d’administrateur provisoire des biens de Mme Eugénia
Baiarde veuve De Keyser, Antonius, née le 14 juillet 1923 à Iasi (Rouma-
nie), domiciliée à 1080 Molenbeek-St-Jean, square Edmond Mach-
tens 5/1, résidant dans la maison de repos « Home Amadeus », à
1082 Berchem-Ste-Agathe, avenue Josse Goffin 189.

Un nouvel administrateur lui a été désigné étant : Me Alain Stuckens,
avocat dont les bureaux sont établis à 1600 Leeuw-Saint-Pierre,
Meibloemstraat 51.

Pour extrait conforme : la greffière en chef, (signé) Jeanny Bellemans.
(75614)

Justice de paix du canton d’Arlon-Messancy,
siège d’Arlon

Suite à la requête déposée le 6 décembre 2010, par décision rendue
par le juge de paix du canton d’Arlon-Messancy, siège d’Arlon, le
16 décembre 2010, suite au décès de M. Lhoir, Roger, administrateur
provisoire des biens de Mlle Lhoir, Micheline, né à Mons le 8 juin 1950,
domicilié Drêve des Espagnols 2, à 6700 Arlon.

M. Lhoir, Michel, domicilié Drêve des Espagnols 4, à 6700 Arlon, a
été désigné en qualité d’administrateur provisoire des biens de
Mlle Lhoir, Micheline, préqualifiée.

Le 22 décembre 2010.
Extrait certifié conforme : le greffier, (signé) N. Depienne.

(75615)

Justice de paix du canton de Binche

Par ordonnance de Mme le juge de paix du canton de Binche, en date
du 14 décembre 2010, il a été mis fin au mandat de Boudart, Yves,
fonctionnaire, domicilié à 7133 Buvrinnes, rue du Moulin à Eau 48, et
désignons pour le remplacer Devillez, Murielle, avocate, domiciliée à
7141 Mont-Sainte-Aldegonde, rue du Namur 73, en qualité d’adminis-
trateur provisoire de Boudart, André Oscar Jules, né à Buvrinnes le
2 juillet 1930, résidant à 7133 Buvrinnes, rue Mahy Faux 22.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Maryline George.
(75616)

Justice de paix du canton de Forest

Par ordonnance du juge de paix du canton de Forest, en date du
10 décembre 2010, sur requête déposée le 5 novembre 2010, il a été mis
fin au mandat de Mme Debrigode, Marie-Christine, en sa qualité
d’administrateur provisoire de Mlle Laurence Marie Christine Jeanne
Pichon, née le 15 avril 1986 à Uccle, domiciliée à 1190 Forest, avenue
Molière 49/0004.

Cette dernière a été pourvue d’un nouvel administrateur provisoire
en la personne de Me Marc-Jean Ghyssels, avocat dont les bureaux sont
établis à 1180 Uccle, avenue Brugmann 287.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Jan Baele.
(75617)

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Suite à la requête déposée le 15 juillet 2010, par ordonnance du juge
de paix du canton de Grâce-Hollogne, rendue le 9 novembre 2010, il a
été procédé à la désignation de Mme Martine Antoniol, née le
21 mars 1961 à Ougrée, domiciliée à 4400 Flémalle, chaussée de
Ramioul 288, en qualité d’administrateur provisoire des biens de
Mme Stellina Caprioli, née à Caneva (Italie) le 21 septembre 1931,
domiciliée à la maison de repos « Les Fougères », à 4400 Flémalle,
chaussée de Ramet 204, en remplacement de Me Isabelle Deroubaix,
avocat dont les bureaux sont établis à 4000 Liège, boulevard Piercot 4/
014.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Simon Dosseray.
(75618)

Justice de paix du second canton de Namur

Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge de paix du second
canton de Namur, a déchargé, Mme Rassel, Mireille, domiciliée à
5100 Jambes, rue de l’Orjo 72/10, de sa mission d’administrateur
provisoire, désignée à ces fonctions par ordonnance du juge de paix du
premier canton de Wavre, en date du 17 mars 2010, pour Vernimmen,
Annie Louisa, née à Grimbergen le 30 juillet 1937, domicilié à
5100 Jambes, rue de l’Orjo 74/08, et a désigné pour la remplacer :
Me Isabelle Bilquin, avocat à 5000 Namur, rue Lucien Namêche 19.

Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Anne Palate.
(75619)

Justice de paix du canton de Seneffe

Par ordonnance du 30 novembre 2010, prononcée par le juge de paix
du canton de Seneffe, siégeant en chambre du conseil, Me Guillet,
Nathalie, avocat dont le cabinet est établi à 1480 Tubize, rue de la
Croisette 34, a été désignée en remplacement de Me Leleux, Nathalie,
avocat dont le cabinet est établi à 6141 Forchies-la-Marche, rue des
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Juifs 71, en qualité d’administrateur provisoire des biens de M. Coucha-
riere, Michel, né à Charleroi le 1er novembre 1959, résidant à
7170 Manage, rue Jules Empain 43, ce dernier étant hors d’état de gérer
ses biens.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Valérie Pirmez.
(75620)

Justice de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre

Par ordonnance rendue le 21 décembre 2010, rép. : 6884/2010 par le
juge de paix du canton de Woluwe-Saint-Pierre :

Attendu que Mme Anciaux Henry de Faveau, Noëlle, veuve de
M. Nolet de Brauwere van Steeland, Jacques, désignée par ordonnance
du 18 décembre 2007, en qualité d’administrateur provisoire de Nolet,
Mme de Brauwere van Steeland, Claire, née à Liège le 7 août 1954,
domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de l’Aquilon 17 b 5
(sa fille), est décédée le 16 novembre 2010.

Désigné pour la remplacer, comme nouvel administrateur provisoire
des biens de la personne à protéger susdite, Mme Nolet de Brauwere
van Steeland, Katelijne, née à Uccle le 23 juillet 1958, domiciliée à
1933 Sterrebeek, Voskapelstraat 34.

Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) Isabelle Steels.
(75621)

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
voor de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op
9 december 2010, door Mr. Van Buggenhout, Sabine, notaris te
1861 Meise (Wolvertem), Hoogstraat 68, in hoedanigheid van volmacht-
drager krachtens een hierbijgevoegde onderhandse volmacht, geda-
teerd van 20 oktober 2010, en gegeven door Mevr. Van Maele, Ann,
wonende te 8972 Poperinge, Bankelindeweg 11, handelend in haar
hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van Mevr. Seghers, Agnes
Marie Hendrika Eugenia, geboren te Vilvoorde op 10 mei 1925, en
wonende te 8000 Brugge, Professor Dr. J. Sebrechtsstraat 1, hiertoe
aangesteld bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge,
d.d. 7 april 2006.

Toelating : beschikking van de vrederechter van het vierde kanton
van Brugge, d.d. 22 juni 2010.

Voorwerp verklaring : aanvaarding onder voorrecht van boedelbe-
schrijving.

a/d. nalatenschap van Seghers, Marie José Françoise A., geboren te
Sint-Joost-Ten-Node op 5 januari 1920, in leven wonende te Jette,
Leopold I straat 314 (Home), en overleden op 31 maart 2010 te Jette.

Waarvan akte, na voorlezing, (get.) Van Buggenhout, Sabine;
N. Minnen.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, om binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend bericht te doen kennen op het
kantoor van notaris Sabine Van Buggenhout, te 1861 Meise (Wolver-
tem), Hoogstraat 68.

De griffier, (get.) Nathalie Minnen.
(46949)

Verklaring van aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
voor de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op
9 december 2010, door Mr. Van Buggenhout, Sabine, notaris te
1861 Meise, Hoogstraat 68, in hoedanigheid van volmachtdrager krach-
tens een hierbijgevoegde onderhandse volmacht, gedateerd van
10 september 2010, en gegeven door Mevr. Devenyns, Nathalie Alfon-
sine Martha, geboren te Sint-Truiden op 17 mei 1966, en wonende te
1861 Meise, Temsesteenweg 28, handelende in haar hoedanigheid van
drager van het ouderlijk gezag over haar twee minderjarige kinderen :

— Vanhecke, Sonny Milo Jenny, geboren te Asse op
14 september 1992;

— Vanhecke, Siska Jenny Leopold, geboren te Asse op 28 juni 1995.

Toelating : beschikking van de vrederechter van het kanton te Meise,
d.d. 1 september 2010.

Voorwerp verklaring : aanvaarding onder voorrecht van boedelbe-
schrijving.

a/d. nalatenschap van Vanhecke, Bruno Yvan Marie-Louise, geboren
te Sint-Agatha-Berchem op 25 januari 1970, in leven wonende te Grim-
bergen, Wolvertemsesteenweg 287, en overleden op 17 maart 2010 te
Jette.

Waarvan akte, na voorlezing, (get.) Van Buggenhout, Sabine;
N. Minnen.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, om binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend bericht te doen kennen op het
kantoor van notaris Sabine Van Buggenhout, te 1861 Meise (Wolver-
tem), Hoogstraat 68.

De griffier, (get.) Nathalie Minnen.
(46950)

Rechtbank van eerste aanleg te Gent

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Gent, op 22 december 2010, heeft Verstraete, Tineke, advocaat, met
kantoor te 9032 Gent (Wondelgem), Sint-Markoenstraat 14, handelend
als gevolmachtigde van Martens, Inge, advocaat, met kantoor te
9032 Gent (Wondelgem), Sint-Markoenstraat 14, handelend in haar
hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder, hiertoe aangesteld bij
beschikking verleend door de vrederechter van het derde kanton Gent,
d.d. 2 april 2009, over Beyst, Christine, geboren te Gent op
11 september 1962, en wonende te 9030 Gent (Mariakerke), Eeklo-
straat 1/U, verklaard onder voorrecht van boedelbeschrijving de nala-
tenschap te aanvaarden van wijlen Claus, Magdalena, geboren te Gent
op 13 februari 1909, in leven laatst wonende te 9000 Gent, Rodelijven-
kensstraat 19 (WCZ Domino), en overleden te Gent op 26 juli 2010.

De schuldeisers en legatarissen worden verzocht, binnen de
drie maanden te rekenen van de datum van opneming in het Belgisch
Staatsblad, hun rechten bij aangetekend schrijven te doen kennen ter
studie van Mr. Martens, Inge, advocaat, met kantoor te 9032 Gent
(Wondelgem), Sint-Markoenstraat 14.

Gent, 22 december 2010.
De griffier, (get.) Kim Huughe.

(46951)

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 23 december 2010, heeft verklaard : De Brandere, Martine
Marie Madeleine, geboren te Tielt op 27 augustus 1949, en wonende te
8760 Meulebeke, Vierlindendreef 8, handelend als gevolmachtigde
van :

I Decadt, Yves Noël Cornelius, geboren te Ieper op 21 oktober 1978,
en wonende te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 14, handelend in zijn
hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over zijn minderja-
rige zoon Decadt, Gilles, geboren te Roeselare op 2 februari 2007, bij
hem inwonend;
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II Werniers, Chris Jeroom, geboren te Roeselare op 29 november 1971,
en wonende te 8870 Izegem, Mgr. De Keyzerstraat 25, handelend in zijn
hoedanigheid van drager van het ouderlijk gezag over zijn minderja-
rige dochters :

— Werniers, Alicia, geboren te Roeselare op 14 november 1998;

— Werniers, Axelle, geboren te Roeselare op 6 augustus 2001,

handelend in haar gezegde hoedanigheid onder voorrecht van boedel-
beschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Maes, Veronika
Nicole Clara, geboren te Tielt op 30 maart 1972, in leven laatst wonende
te 8760 Meulebeke, Steenovenstraat 14, en overleden te Tielt op
29 mei 2010.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een onder-
handse volmacht overhandigd, waarvan de daarop voorkomende
handtekeningen gewettigd werden door Mr. Antoon Dusselier, notaris,
met standplaats te Meulebeke, en heeft zij ons tevens een afschrift
vertoond van de beschikking van 8 december 2010 van de vrederechter
van het kanton Izegem, waarbij de heer Decadt, Yves Noël Cornelius,
en de heer Werniers, Chris Jeroom, gemachtigd werden om in naam
van hun voornoemde minderjarige kinderen de nalatenschap van
wijlen Maes, Veronika Nicole Clara, te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving.

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. Antoon Dusselier, notaris te 8760 Meulebeke, Barnum-
straat 20.

Kortrijk, 23 december 2010.

De griffier, (get.) Marc Audoor.
(46952)

Bij akte, verleden ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk, op 24 december 2010, heeft verklaard : Dossche, Yentl, geboren
te Gent op 23 juli 1992, en wonende te 8880 Ledegem, De Kempkens 16,
handelend in eigen naam en in haar hoedanigheid van voogd ad hoc
over nagenoemde minderjarigen :

Dossche, Daphny, geboren te Roeselare op 26 oktober 1995, en
wonende te 8880 Ledegem, De Kempkens 16;

Seynhaeve, Shauny, geboren te Roeselare op 17 juli 1998, voorheen
wonende te 8880 Ledegem, De Kempkens 16, en thans wonende te
9520 Erpe-Mere, Opaaigem 44, in die hoedanigheid aangesteld bij
beschikking van 22 oktober 2010 van de vrederechter van het kanton
Izegem,

handelend in haar gezegde hoedanigheid, onder voorrecht van boedel-
beschrijving de nalatenschap te aanvaarden van wijlen Taylor, Daniëlle
Annie, geboren te Roeselare op 3 oktober 1966, in leven laatst wonende
te 8880 Ledegem, De Kempkens 16, en overleden te Ledegem op
23 september 2010.

Tot staving van haar verklaring heeft de comparante ons een afschrift
vertoond van de beschikking van 19 november 2010 van de vrede-
rechter van het kanton Izegem, waarbij Mevr. Dossche, Yentl, gemach-
tigd werd om in naam van de voornoemde minderjarige kinderen de
nalatenschap van wijlen Taylor, Daniëlle Annie, te aanvaarden onder
voorrecht van boedelbeschrijving.

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. Sabine Destrooper, notaris met standplaats te
8880 Ledegem, Rollegemstraat 56.

Kortrijk, 24 december 2010.

De griffier, (get.) Marc Audoor.
(46953)

Tribunal de première instance d’Arlon

L’an 2010, le 22 décembre.

Au greffe du tribunal de première instance d’Arlon et par-devant
nous, Pascale Haverlant, greffier, a comparu, Mme Pierre, Martine, née
à Saint-Mard le 29 juin 1969, domiciliée rue d’Arlon 79, à Chantemelle,
agissant en sa qualité de détentrice de l’autorité parentale à l’égard de
son fils mineur : Simonet, Jordan, né à Arlon le 22 décembre 1998.

Laquelle comparante a, au nom de son fils mineur, autorisée à ce faire
en vertu d’une ordonnance rendue le 15 décembre 2010, par M. le juge
de paix du canton d’Etalle, déclaré accepter sous bénéfice d’inventaire
la succession de M. Simonet, Jean-Claude André Joseph, né à Saint-
Mard le 28 août 1967, en son vivant domicilié rue d’Arlon 79, à
6742 Chantemelle et y décédé le 16 mai 2010.

Dont acte dressé sur réquisition expresse de la comparante qu’après
lecture faite, elle a signé avec nous, greffier.

Les créanciers et légataires éventuels dudit défunt sont invités à faire
connaître leurs droits, par avis recommandé, dans un délai de trois
mois à compter de la présente insertion. Cet avis doit être adressé à
Me Bricart, Jean-François, notaire dont l’étude est située à
6780 Messancy.

Arlon, le 22 décembre 2010.
Le greffier, (signé) P. Haverlant.

(46954)

Tribunal de première instance de Dinant

Suivant acte n° 10/1641, dressé au greffe du tribunal de première
instance de Dinant, le 21 décembre 2010, Me De Barros, Corinne, avocat
de résidence à Dinant, rue du Palais 24, agissant en sa qualité de
mandataire en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Ucimont le 15 décembre 2010 et qui restera annexée au présent acte, de
Me Cavelier, Christine, avocat de résidence à Ucimont, rue du Champ
du Tu 33, agissant en qualité d’administrateur provisoire, désigné par
ordonnance du 10 mars 2010 et avec l’autorisation de M. le juge de paix
du canton de Gedinne, en date du 1er décembre 2010, dont copie
conforme restera annexée au présent acte, pour et au nom de Houchard,
Marie-Thérèse, née le 28 août 1925 à Offagne, domiciliée à Monceau-
en-Ardenne (Bièvre), rue de Moha 25A, a déclaré, au nom de la
personne mise sous administration provisoire, accepter sous bénéfice
d’inventaire la succession qui lui est dévolue par le décès de Delogne,
Omer, né à Monceau-en-Ardenne le 29 février 1928, en son vivant
domicilié à Bièvre, rue de Moha 25A, et décédé à Sainte-Ode en date
du 15 octobre 2010.

Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, dans un délai de trois mois à compter de
la présente à Me Jacques Castermans, notaire à Gedinne, place des
Chasseurs Ardennais 5.

Pour extrait conforme délivré : le greffier, (signé) J. Colin.
(46955)

Tribunal de première instance de Huy

L’an 2010, le 23 décembre.

Au greffe du tribunal de première instance de Huy.

Ont comparu :

Marjorie Albert, notaire de résidence à 4520 Moha, rue de
Bas-Oha 252A, agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu de
5 procurations faites sous seing privé qui resteront annexées au présent
acte aux noms de Ledru, Olivier, né le 7 mai 1971, domicilié à
7600 Péruwelz, rue de la Chasaudrie 63, demi-frère du défunt, agissant
à titre personnel.

Ledru, Bernard, né le 7 mai 1971, domicilié à 7971 Thumaide, rue
Cambron 13, demi-frère du défunt, agissant à titre personnel.
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Gilson, Roxane, née le 15 mai 1973, domiciliée à 1020 Bruxelles,
avenue Jean-Baptiste 15, bte 1, demi-sœur du défunt, agissant à titre
personnel.

Ledru, Raphael, né le 5 septembre 1937, domicilié à 7601 Roucourt,
rue de la Brasserie 22, père du défunt, agissant à titre personnel.

Gilson, Yves, né le 3 mai 1972, domicilié à 1081 Bruxelles, avenue
Emile Bossaert 12, demi-frère du défunt, agissant à titre personnel.

Lasquelle comparante a déclaré :

Accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de Ledru, Eddy
Raphael Ghislain, né à Paulis (France) le 22 octobre 1959, de son vivant
domicilié à Burdinne, rue de Vissoul 17 et décédé le 14 avril 2010 à
Burdinne.

Conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, les comparants déclarent faire élection de domicile en
l’étude de Marjorie Albert, notaire de résidence à 4520 Moha, rue de
Bas-Oha 252A, où les créanciers et légataires sont invités à faire valoir
leurs droits par avis recommandés dans les trois mois de la présente
insertion.

Dont acte signé, lecture faite par les comparants et le greffier.

(Signatures illisibles).
(46956)

Tribunal de première instance de Liège

L’an 2010, le 22 décembre.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège.

A comparu :

Taelman, Josette, née à Liège le 23 septembre 1933, domiciliée à
4683 Vivegnis, rue Fût Voie 15, laquelle comparante a déclaré :

Accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de Taelman,
Pauline Renée Berthe, née à Liège le 21 août 1927, de son vivant
domiciliée à Liège, rue Sainte-Walburge 352, et décédée le 7 août 2009
à Liège.

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 G. Previnaire, notaire à 4041 Vottem, rue du Ploppe 184.

Dont acte signé, lecture faite par la comparante et le greffier.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

Le greffier, (signature illisible).
(46957)

L’an 2010, le 23 décembre.

Au greffe du tribunal de première instance de Liège.

A comparu :

Detaille, Michel, clerc de notaire, domicilié à 4000 Liège, rue de
Campine 300, porteur de deux procurations sous seing privé qui
resteront annexées au présent acte pour et au nom de :

Montagnoli, Victor, né à Ougrée le 2 avril 1968, agissant conjointe-
ment avec son épouse :

Timar, Veronique, née à Ougrée le 3 mars 1968, en qualité de père et
mère, titulaires de l’autorité parentale et représentants légaux de leur
fille mineure d’âge :

Montagnoli, Sydney, née à Seraing le 10 novembre 1997.

Tous trois domiciliés rue Masson 50, à 4100 Seraing.

Et à ce autorisés par ordonnance de Mme le juge de paix du canton
de Seraing, rendue en date du 1er octobre 2010, ordonnance produite
en photocopie et qui restera annexée au présent acte.

Jamar, Isabelle, née à Ougrée le 25 mars 1970, domiciliée à Seraing,
rue de la Limite 49, agissant conjointement avec MM. :

Timar, Marc, né à Ougrée le 24 jullet 1965, domicilié à Seraing, rue
Fivé 85, en qualité de mère et père, titulaires de l’autorité parentale et
représentants légaux de leur enfant mineur d’âge :

Timar, Nathan, né à Liège le 27 avril 1995, domicilié avec sa mère,
rue de la Limite 49, à 4100 Seraing.

Et à ce autorisés par ordonnance de Mme le juge de paix du canton
de Seraing, rendue en date du 1er octobre 2010, ordonnance produite
en photocopie et qui restera également annexée au présent acte.

Lequel comparant a déclaré ès qualités :

Accepter sous bénéfice d’inventaire la succession de Liszner, Ilona,
née à Budapest, République de Hongrie le 26 mars 1926, de son vivant
domiciliée à Flémalle, rue Herdier 1, et décédée le 16 mai 2010 à
Seraing.

Conforménent aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 793 du
Code civil, le comparant déclare faire élection de domicile en l’étude
de Me Denys, Jean, notaire, Grand-Route 364, à 4400 Flémalle.

Dont acte signé, lecture faite par le comparant et le greffier.

Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits
par avis recommandé au domicile élu dans les trois mois de la présente
insertion.

Le greffier, chef de service, (signature illisibles).
(46958)

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 1154
van het Gerechtelijk Wetboek

Publication prescrite par l’article 1154
du Code judiciaire

Par décision du 13 décembre 2010, M. le juge de paix du deuxième
canton de Liège, a désigné : Mme Marcelle Coulon, domiciliée, chemin
du Passage 11, à 4130 Hony, en qualité de curateur aux meubles à la
succession réputée vacante de Naubert, René, né le 16 août 1930, en
son vivant domicilié à 4000 Liège, quai de Rome 26, bte 5, et décédé à
une date inconnue en 2010.

Les créanciers et légataires éventuels sont invités à prendre contact
avec le curateur, dans les trois mois de la présente publication.

(Signé) M. Coulon, avocat.
(46959)

Gerechtelijke reorganisatie − Réorganisation judiciaire

Rechtbank van koophandel te Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd een verlenging van de
opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de
Onderneming van 31 januari 2009 toegestaan inzake Uitvaartcentrum
Swolfs BVBA, met vennootschapszetel te 2275 Lille, Gierlebaan 22, met
ondernemingsnummer 0875.254.556.

Aard van de handel : uitvaartverzorging.

Duur van de verlenging van de opschorting : drie maanden, alleszins
tot de zitting van 22 maart 2011.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46960)
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Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd een verlenging van de
opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de
Onderneming van 31 januari 2009 toegestaan inzake Waegener
Research & Development NV, met vennootschapszetel te 2340 Beerse
Lilsedijk 28, bus 1/1, met ondernemingsnummer 0867.398.150.

Aard van de handel : ontw./prod. medische apparatuur en behande-
ling.

Duur van de verlenging van de opschorting : drie maanden, alleszins
tot de zitting van 15 maart 2011.

Neerlegging reorganisatieplan : 25 januari 2011.

Stemming reorganisatieplan : 15 maart 2011, om 11 uur, rechtbank
van koophandel Turnhout, de Merodelei 11-13 (zittingzaal).

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46961)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd een verlenging van de
opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de
Onderneming van 31 januari 2009 toegestaan inzake Geerts, Luc, met
vennootschapszetel te 2260 Westerlo, Peuzze-Jaanstraat 11, met
ondernemingsnummer 0861.125.715.

Aard van de handel : aannemingswerken.

Duur van de verlenging van de opschorting : zes maanden, alleszins
tot de zitting van 7 juni 2011.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46962)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd een verlenging van de
opschorting conform artikel 38 van de wet op de Continuïteit van de
Onderneming van 31 januari 2009 toegestaan inzake Proost NV, met
vennootschapszetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 23, met
ondernemingsnummer 0436.054.788.

Aard van de handel : drukkerij/binderij.

Duur van de verlenging van de opschorting : vier maanden, alleszins
tot de zitting van 26 april 2011.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46963)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd de procedure van gerechte-
lijke reorganisatie geopend inzake Chef BVBA, met vennootschapszetel
te 2290 Vorselaar, Kerkstraat 17, met ondernemingsnum-
mer 0889.456.544.

Aard van de handel : catering/uitbating café « De Engel ».

Gedelegeerd rechter : Boiy, Jef, Langstraat 109, 2260 Westerlo.

Duur van de opschorting : drie maanden, alleszins tot de zitting van
15 maart 2011.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46964)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, van 21 december 2010, werd de procedure van gerechte-
lijke reorganisatie geopend inzake Bouwlijn NV, met vennootschaps-
zetel te 2280 Grobbendonk, Industrieweg 19, met ondernemings-
nummer 0439.869.264.

Aard van de handel : aanleggen van nutsvoorzieningen.

Gedelegeerd rechter : Boiy, Jef, Langstraat 109, 2260 Westerlo.

Duur van de opschorting : drie maanden, alleszins tot de zitting van
15 maart 2011.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(46965)

Tribunal de commerce de Tournai

Par jugement prononcé le 21 décembre 2010, la première chambre du
tribunal de commerce de Tournai a prononcé l’homologation du plan
de réorganisation judiciaire déposé le 24 novembre 2010, par M. Jovanel
Mouchon, domicilié à 7522 Marquain, chaussée de Lille 700,
B.C.E. 0621.257.915, et approuvé par ses créanciers à l’audience du
14 décembre 2010.

En application de l’article 26, § 1er LCE.

Tournai, le 23 décembre 2010.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. Senechal.

(46966)

Par jugement prononcé le 21 décembre 2010, la première chambre du
tribunal de commerce de Tournai a prolongé la durée du sursis accordé
à M. Pascal Jouretz, domicilié à 7712 Herseaux, rue des Frontaliers 109,
B.C.E. 0890.672.212, par le jugement du 29 juin 2010 jusqu’au
31 mars 2011.

Le vote et les débats sur le plan de réorganisation que le débiteur
envisage de proposer à ses créanciers sont fixés au mardi 12 mars 2011,
à 10 h 30 m, devant la première chambre du tribunal de commerce de
Tournai siégeant au lieu ordinaire de ses audiences publiques, Palais
de Justice, place du Palais de Justice, au dit Tournai.

En application de l’article 26, § 1er LCE.

Tournai, le 17 juin 2010.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. Senechal.

(46967)

Par jugement prononcé le 21 décembre 2010, la première chambre du
tribunal de commerce de Tournai a prolongé la durée du sursis accordé,
par jugement du 29 juin 2010, à M. Philippe Decruyenaere, domicilié à
7700 Mouscron, place du Tuquet 37, B.C.E. 0793.011.919, par le juge-
ment du 29 juin 2010 jusqu’au 21 juin 2011.

Le vote et les débats sur le plan de réorganisation que le débiteur
envisage de proposer à ses créancies est fixé au mardi 14 juin 2011, à
11 heures, devant la première chambre du tribunal de commerce de
Tournai siégeant au lieu ordinaire de ses audiences publiques, Palais
de Justice, place du Palais de Justice, au dit Tournai.

En application de l’article 26, § 1er LCE.

Tournai, le 17 juin 2010.
Pour extrait conforme : le greffier délégué, (signé) M. Senechal.

(46968)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal de commerce de
Bruxelles, a prononcé la non-homologation du plan de redressement
de la SA Litkey, ayant son siège social à 1090 Bruxelles, boulevard
de Smet de Nayer 2, bte 11.

B.C.E. : 0862.933.576.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, J.M. Eylenbosch.

(47122)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van 3 december 2010, heeft de rechtbank van koophandel
de niet-homologatie uitgesproken van het reorganisatieplan van de
NV Litkey, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, de Smet
de Nayerlaan 2, bus 11.

O.N. : 0862.933.576.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch.

(47122)

83642 BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Faillissement − Faillite

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Robbemaco BVBA, Lange Lozanastraat 260,
bus 7.2, 2018 Antwerpen-1, adviesbureau op het gebied van bedrijfs-
beheer; adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering, onderne-
mingsnummer 0883.231.322, op bekentenis, failliet verklaard.

Curator : Mr. Wouters, Louis, Jan Van Rijswijcklaan 1-3,
2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46969)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is BG Uitgevers BVBA, Kernenergiestraat 71-73,
2610 Wilrijk (Antwerpen), reclamebureaus, ondernemingsnum-
mer 0821.304.542, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Wouters, Louis, Jan Van Rijswijcklaan 1-3,
2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46970)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Lazy Lobster BVBA, Donksesteenweg 212,
2930 Brasschaat, eetgelegenheden met volledige bediening,
ondernemingsnummer 0895.828.850, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. De Pretre, Luc, Paleisstraat 47, 2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46971)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Sterner Immo BVBA, Wipstraat 26,
2018 Antwerpen-1, tussenpersoon in de handel, ondernemings-
nummer 0887.375.893, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Bruneel, Tomas, Bredestraat 4, 2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46972)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is K.G.H. BVBA, Begijnenstraat 95,
2000 Antwerpen-1, vervaardiging van bovenkleding, ondernemings-
nummer 0808.720.375, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Claes, Dominique, Everdijstraat 43, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46973)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Beeptel BVBA, Amerikalei 235,
2000 Antwerpen-1, cafés, ondernemingsnummer 0404.196.327, bij
dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Claes, Dominique, Everdijstraat 43, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46974)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Eurolux Projectontwikkeling NV, Melkerij-
straat 4, bus 26, 2910 Essen, handel in onroerend goed, ondernemings-
nummer 0864.913.960, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. De Haes, Inge, Frankrijklei 146, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46975)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Stijl Beheer BVBA, Cleydaellaan 36, 2630 Aart-
selaar, hotels en dergelijke accomodatie, ondernemingsnum-
mer 0448.366.167, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. De Haes, Inge, Frankrijklei 146, 2000 Antwerpen-1.
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Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46976)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Slamboo BVBA, Drukpersstraat 4,
1000 Brussel-Stad, sauna’s, solaria, baden, enz., ondernemings-
nummer 0890.317.270, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Cools, Veerle, Mechelsesteenweg 12, 6e verd.,
2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46977)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is de vennootschap naar Belgisch recht
VCL Consultancy Ltd, met zetel te 2910 Essen, Nachtegalendreef 34,
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en -voering,
ondernemingsnummer 0874.545.070, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Cools, Veerle, Mechelsesteenweg 12, 6e verd.,
2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46978)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is :

Marcom GCV, met zetel te 2930 Brasschaat, Heideaard 138, tussen-
persoon in de handel, ondernemingsnummer 0887.512.485;

Carlier, Rudi Georges Bertha, bedrijfsleider, geboren te Borgerhout
op 7 augustus 1959, wonende te 2180 Ekeren, Driehoekstraat 152, bij
dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Cornille, Peter, Koninklijkelaan 60, 2600 Berchem
(Antwerpen).

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46979)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Imbero Belgium Ltd, vennootschap naar
vreemd recht, Industrielaan 35, bus 3, 2900 Schoten, ondernemings-
nummer 0888.095.277, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Cornille, Peter, Koninklijkelaan 60, 2600 Berchem
(Antwerpen).

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46980)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Vandormael Transport BVBA, Industrie-
laan 35, bus 1B, 2900 Schoten, vervaardiging van schrijn- en timmer-
werk, ondernemingsnummer 0447.987.372, bij dagvaarding, failliet
verklaard.

Curator : Mr. Dejosse, Wim, Schermersstraat 30, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46981)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Breman BVBA, Hertendreef 33, 2980 Zoersel,
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering, ondernemingsnummer 0875.934.744, bij
dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Dejosse, Wim, Schermersstraat 30, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46982)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Erpa BVBA, Handelslei 77, bus 7,
2980 Zoersel, adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; advies-
bureaus op het gebied van bedrijfsvoering, ondernemings-
nummer 0479.228.302, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. De Leur, Karen, Alice Nahonlei 74 2900 Schoten.
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Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46983)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Baran Heves BVBA, Carnotsstraat 140,
2060 Antwerpen-6, tussenpersoon in de handel, ondernemings-
nummer 0887.831.201, bij dagvaarding, failliet verklaard.

Curator : Mr. Verstraeten, Peter, Kielsevest 2-4, bus 1,
2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46984)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Haik Company BVBA, Statiestraat 133,
2600 Berchem (Antwerpen), detailhandel in tweedehandskleding in
winkels, ondernemingsnummer 0474.706.221, bij dagvaarding, failliet
verklaard.

Curator : Mr. De Roy, Xavier, Amerikalei 108, D4, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46985)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is Lilium NV, Antwerpsesteenweg 260,
2390 Malle, detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde
winkels, ondernemingsnummer 0448.095.359, op bekentenis, failliet
verklaard.

Curator : Mr. Schoenaerts, Bruno, Amerikalei 31, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46986)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen,
d.d. 23 december 2010, is New Unique BVBA, Korte Zavelstraat 25,
2060 Antwerpen-6, tussenpersoon in de handel, ondernemings-
nummer 0876.004.723, op bekentenis, failliet verklaard.

Curator : Mr. Schoenaerts, Bruno, Amerikalei 31, 2000 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 21 januari 2011.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der inge-
diende schuldvorderingen : 18 februari 2011, ter griffie van de recht-
bank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.).

De griffier, R. Gentier.
(Pro deo) (46987)

Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende

Bij vonnis van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 24 december 2010,
op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van de
Com.V. A.B.R.K.B., met zetel en handelsuitbating te 8434 Middelkerke,
Badenlaan 42A, hebbende als handelsactiviteiten : algemene bouw van
residentiële gebouwen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken
en het groene gedeelte van sportvelden, snoeien van bomen en heggen,
schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels,
oven, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaat-
systemen, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan
gebouwen, toezien van bouwwerkzaamheden, installatie van particu-
lieren zwembaden, onderneming voor het optrekken en afbreken van
steigers en werkplatformen, onderneming voor het uitvoeren van hijs-
en hefwerkzaamheden voor rekening van derden, ondernemings-
nummer 0896.637.514.

De datum van staking van betaling is vastgesteld op
24 december 2010.

Tot curatoren werden aangesteld : Mr. Roland Pintelon, advocaat te
8400 Oostende, Archimedesstraat 7; Mr. Bart Bronders, advocaat te
8400 Oostende, Archimedesstraat 7.

De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter
griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canada-
plein, vóór 28 januari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.

Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank, uiterlijk
op 4 februari 2011.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.

(Pro deo) (46988)

Bij vonnis van de tijdelijke derde kamer bis van de rechtbank van
koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 24 december 2010,
op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van Philiep Wyffels,
werkende vennoot, geboren te Roeselare op 27 mei 1966, wonende te
8434 Middelkerke, in zijn hoedanigheid van hoofdelijk en voor geheel
aansprakelijke vennoot van de Com.V. A.B.R.K.B., met zetel te 8434
Middelkerke, Badenlaan 42A, ondernemingsnummer 0896.637.514.

De datum van staking van betaling is vastgesteld op
24 december 2010.

Tot curatoren werden aangesteld : Mr. Roland Pintelon, advocaat te
8400 Oostende, Archimedesstraat 7; Mr. Bart Bronders, advocaat te
8400 Oostende, Archimedesstraat 7.

De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter
griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canada-
plein, vóór 28 januari 2011.
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De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter
griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W.

Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal
dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank, uiterlijk
op 4 februari 2011.

Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier-hoofd van dienst,
(get.) N. Pettens.

(Pro deo) (46989)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
23 december 2010, werd Rainbow VD BVBA, aannemer,
Puitvoetstraat 44, 9100 Sint-Niklaas, in staat van faillissement
verklaard.

Ondernemingsnummer 0426.336.180.

Rechter-commissaris : Marc Tackaert.

Curator : Mr. Frederic Leleux, 9220 Hamme (Oost-Vlaanderen),
Kapellestraat 22.

Datum staking van betaling : 16 december 2010, onder voorbehoud
van artikel 12, lid 2 F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank, op
vrijdag 28 januari 2011.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (arti-
kel 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde, op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72bis
F.W. en artikel 10 wet 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.

(46990)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
23 december 2010, werd Mishabo BVBA, kleding, Oude Vest 85A,
9200 Dendermonde, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0872.046.133.

Rechter-commissaris : Marc Tackaert.

Curator : Mr. Frederic Leleux, 9220 Hamme (Oost-Vlaanderen),
Kapellestraat 22.

Datum staking van betaling : 23 december 2010, onder voorbehoud
van artikel 12, lid 2 F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank, op
vrijdag 28 januari 2011.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (arti-
kel 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde, op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72bis
F.W. en artikel 10 wet 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.

(46991)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 december 2010, werd VDE-Cool BVBA, koerier, Molenhoek 41,
9340 Lede, in staat van faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0888.658.372.

Rechter-commissaris : Marc Tackaert.

Curator : Mr. Johan Bogaert, 9200 Dendermonde, Schoolstraat 15.

Datum staking van betaling : 17 december 2010, onder voorbehoud
van artikel 12, lid 2 F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank, op
vrijdag 28 januari 2011.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (arti-
kel 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde, op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72bis
F.W. en artikel 10 wet 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.

(46992)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van
22 december 2010, werd Van Laere Beverly BVBA, Leonidas pralines
en café biljarken, Vrasenestraat 47/0, 9120 Beveren-Waas, in staat van
faillissement verklaard.

Ondernemingsnummer 0440.817.488.

Rechter-commissaris : Evelyne Martens.

Curator : Mr. Francine Pauwels, 9100 Sint-Niklaas, Apostelstraat 29.

Datum staking van betaling : 1 november 2010, onder voorbehoud
van artikel 12, lid 2 F.W.

Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op
de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen
de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis.

Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvor-
deringen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank, op
vrijdag 28 januari 2011.

Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling
vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes
maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (arti-
kel 63 F.W.).

Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke
personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de
gefailleerde, op de griffie van de rechtbank van koophandel een
verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet
in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is (artikel 72bis
F.W. en artikel 10 wet 20 juli 2005).

Voor eensluidend uittreksel : de afgevaardigd griffier, (get.)
R. Cloostermans.

(46993)
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Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, op bekentenis, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : OVMW BVBA, tuinonderhoud, met maat-
schappelijke zetel gevestigd te 9988 Watervliet, Veldstraat 77, hebbende
als ondernemingsnummer 0475.364.732.

Rechter-commissaris : de heer Vandenbussche, Dirk.

Datum staking der betaling : 20 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 7 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Meyer, Hans, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Coupure 373.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46994)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, op bekentenis, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : De Plezanten Hof BVBA, eetgelegenheid-
restaurant, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9880 Aalter, Veld-
straat 8, hebbende als ondernemingsnummer 0476.070.258.

Rechter-commissaris : de heer Reyniers, Michel.

Datum staking der betaling : 2 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Schrijver, Helena, advocate, kantoorhoudende te
9000 Gent, Rijsenbergstraat 37.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46995)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, op bekentenis, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : Voet, Bart, uitbater brasserie-
eetgelegenheid, geboren te Izegem op 25 januari 1959, wonende te
9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 174, met handelsuitba-
ting gevestigd te 9520 Sint-Lievens-Houtem, marktplein 6, hebbende
als ondernemingsnummer 0889.734.775.

Rechter-commissaris : de heer Rasschaert, Marc.

Datum staking der betaling : 13 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Poorter, Edmond, advocaat, kantoorhoudende te
9052 Zwijnaarde, Hekers 39.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46996)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
22 december 2010, op bekentenis, vierde kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake : Jogo BVBA, holding, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 9180 Moerbeke-Waas, Polderstraat 4, hebbende als
ondernemingsnummer 0474.167.177.

Rechter-commissaris : de heer Van Hoecke, Hugo.

Datum staking der betaling : 15 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 19 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 2 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Meyer, Hans, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Coupure 373.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46997)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
22 december 2010, op bekentenis, vierde kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake : C-Lift BVBA, elektrotechnische installatiewerken
aan gebouwen, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9860 Ooster-
zele, Langestraat 24, hebbende als ondernemingsnummer 0894.238.446.

Rechter-commissaris : de heer Batsleer, Koen.

Datum staking der betaling : 20 oktober 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 19 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 2 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. Defreyne, Geert, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46998)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
23 december 2010, op bekentenis, vijfde kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake : Vjoew BVBA, productie van televisieprogramma’s,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Franklin Rooseveltlaan 349,
bus 8, hebbende als ondernemingsnummer 0886.490.720.

Rechter-commissaris : de heer Bulte, Firmin.

Datum staking der betaling : 8 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 20 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).
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De curator : Mr. De Muynck, Luc, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Jozef Kluyskensstraat 25, bus 8.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(46999)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
23 december 2010, op bekentenis, zesde kamer, werd het faillissement
vastgesteld inzake : Suprima BVBA, productie van sausen en salades,
met maatschappelijke zetel gevestigd te 9991 Adegem, Staatsbaan 63,
hebbende als ondernemingsnummer 0466.276.723.

Rechter-commissaris : de heer D’Haeze, Stefaan.

Datum staking der betaling : 22 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 20 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. Defreyne, Geert, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361.

Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) R. Van de
Wynkele.

(47000)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, bij dagvaarding, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : Vleesverwerking Zele BVBA, activiteiten
van hoofdkantoren, verwerking en conservering van vlees, exclusief
vlees van gevogelte, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9040 Sint-
Amandsberg, Heilig-Hartstraat 61B, hebbende als ondernemings-
nummer 0405.413.280.

Rechter-commissaris : de heer Van Hoecke, Hugo.

Datum staking der betaling : 21 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 2 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Vliegher, Fernand, advocaat, kantoorhoudende
te 9000 Gent, Pacificatielaan 33.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
R. Van de Wynkele.

(47001)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, bij dagvaarding, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : realbuild BVBA, algemene bouw van resi-
dentiële gebouwen, met maatschappelijke zetel te 9040 Sint-
Amandsberg, Antwerpsesteenweg 332, bus 1, hebbende als
ondernemingsnummer 0871.854.410.

Rechter-commissaris : de heer Wylleman, Marc.

Datum staking der betaling : 21 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Muynck, Luc, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Jozef Kluyskensstraat 25, bus 8.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
R. Van de Wynkele.

(47002)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, bij dagvaarding, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : Belgium Business Consulting BVBA,
bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed
voor een vast bedrag of op contractbasis, met maatschappelijke zetel te
9060 Zelzate, Karnemelkstraat 3, hebbende als ondernemings-
nummer 0880.002.509.

Rechter-commissaris : de heer Hallynck, Kenneth

Datum staking der betaling : 21 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 4 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Poorter, Edmond, advocaat, kantoorhoudende te
9052 Zwijnaarde, Hekers 39.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
R. Van de Wynkele.

(47003)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, bij dagvaarding, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : CMC Business BVBA, teelt van bloemen,
met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Francisco Ferrerlaan 272,
hebbende als ondernemingsnummer 0895.797.572.

Rechter-commissaris : de heer D’Haeze, Stefaan.

Datum staking der betaling : 21 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.

Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. De Meyer, Hans, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Coupure 373.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
R. Van de Wynkele.

(47004)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
21 december 2010, bij dagvaarding, insolventiekamer, werd het faillis-
sement vastgesteld inzake : Power In Plastics BVBA, vervaardiging van
andere producten van kunststof, met maatschappelijke zetel te
9550 Herzele, Kauwstraat 38A, hebbende als ondernemings-
nummer 0476.944.347.

Rechter-commissaris : de heer Van De Velde, Daniel.

Datum staking der betaling : 21 december 2010.

Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 18 januari 2011.
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Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der
ingediende schuldvorderingen : 3 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter
F.W.).

De curator : Mr. Defreyne, Geert, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Kortrijksesteenweg 361.

Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.)
R. Van de Wynkele.

(47005)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, buitenge-
wone zitting vijfde kamer, d.d. 23 december 2010, werd, op bekentenis,
failliet verklaard : Van Den Reeck, Diego, Grote Markt 16, bus 101, te
8930 Menen, geboren op 31 mei 1969, handelsbenaming : « El
Gringos ».

Ondernemingsnummer 0524.618.164.

Café.

Rechter-commissaris : Smagghe, Guido.

Curator : Mr. De Geeter, Stefaan, Plein 4,bus 61, 8500 Kortrijk.

Datum der staking van betaling : 23 december 2010.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie vóór 17 januari 2011.

Neerlegging eerste PV van verificatie der schuldvorderingen :
16 februari 2011, te 11 uur, in zaal A, rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk.

Belangrijk bericht aan de belanghebbenden : om in voorkomend
geval te kunnen genieten van de bevrijding waarvan sprake is in art. 73
of in art. 80 van de Faillissementswet, moeten de natuurlijke personen
die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde, ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring
neerleggen die hun identiteit, hun beroep en hun woonplaats vermeldt
en waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met
hun inkomsten en hun patrimonium is, en waarbij de stukken zijn
gevoegd zoals bepaald is in art. 72ter van de Faillissementswet.

De hoofdgriffier, (get.) Engels, Koen.
(Pro deo) (47006)

Rechtbank van koophandel te Tongeren

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
17 oktober 2005, op naam van Verslegers, Peter Fail (geboortedatum :
1 maart 1970), te Dorpsstraat 16, bus 3, 3640 Kinrooi,
RPR/ondernemingsnummer : 0699.402.860, gesloten verklaard bij
gebrek aan actief. De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.

Dossiernr. 4549.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.

(47007)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
22 februari 2010, op naam van Vaes, Eddy (geboortedatum :
8 oktober 1968), te Muntstraat 19, 3670 Meeuwen-Gruitrode,
RPR/ondernemingsnummer : 0705.585.720, gesloten verklaard bij
gebrek aan actief. De gefailleerde werd verschoonbaar verklaard.

Dossiernr. 5596.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.

(47008)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
15 september 2008, op naam van Amcebe BVBA, te Tongersesteen-
weg 208A, 3840 Borgloon; RPR/ondernemingsnummer : 0479.553.449,
gesloten verklaard bij gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet
verschoonbaar verklaard.

De rechtbank heeft voor recht gezegd dat de vennootschap
ontbonden is en vereffend wordt, dat de vereffening gesloten is en dat
overeenkomstig art. 185 Venn. W. als vereffenaar wordt beschouwd :
Deceuninck, Peter, te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 111/0001.

Dossiernr. 5185.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.
(47009)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
26 april 2010, op naam van MVM BVBA, te Markt 2, 3680 Maaseik;
RPR/ondernemingsnummer : 0897.666.506, gesloten verklaard bij
gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

De rechtbank heeft voor recht gezegd dat de vennootschap
ontbonden is en vereffend wordt, dat de vereffening gesloten is en dat
overeenkomstig art. 185 Venn. W. als vereffenaar wordt beschouwd :
Roberts, Janny, te NL-6135 BG Sittard, Eisenhouwerstraat 536.

Dossiernr. 5667.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.
(47010)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
1 maart 2010, op naam van Per Lei BVBA, te Sint-Martinusplein 11,
bus 5, 3600 Genk; RPR/ondernemingsnummer : 0893.953.780, gesloten
verklaard bij gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar
verklaard.

De rechtbank heeft voor recht gezegd dat de vennootschap
ontbonden is en vereffend wordt, dat de vereffening gesloten is en dat
overeenkomstig art. 185 Venn. W. als vereffenaar wordt beschouwd :
Romangnoli, Oriana, te 3600 Genk, Venkenlaan 25.

Dossiernr. 5608.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.
(47011)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Tongeren, van
23 december 2010, werd het faillissement, uitgesproken in datum van
16 oktober 2010, op naam van Bogaz BVBA, te Stationlaan 48,
3740 Bilzen; RPR/ondernemingsnummer : 0476.727.581, gesloten
verklaard bij gebrek aan actief. De gefailleerde werd niet verschoonbaar
verklaard.

De rechtbank heeft voor recht gezegd dat de vennootschap
ontbonden is en vereffend wordt, dat de vereffening gesloten is en dat
overeenkomstig art. 185 Venn. W. als vereffenaar wordt beschouwd :
Bogaz, Ibrahim, te 3600 Genk, Driehoekstraat 8.

Dossiernr. 4792.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.
(47012)

83649BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Rechtbank van koophandel te Turnhout

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Agemo BVBA, Merel-
straat 7, 2440 Geel, met ondernemingsnummer : 0460.991.312, failliet
verklaard op 14 december 2006, afgesloten.

Door vereffening beëindigd.

Vereffenaar : Mollen, Gert.

Met laatst gekend adres : Langedreef 50, 3271 Scherpenheuvel
(Zichem).

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47013)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Agemo Recy-
cling BVBA, Dr. Van De Perrestraat 84, 2440 Geel, met ondernemings-
nummer : 0478.392.419, failliet verklaard op 14 december 2006, afge-
sloten.

Door vereffening beëindigd.

Vereffenaar : Mollen, Gert.

Met laatst gekend adres : Langedreef 50, 3271 Scherpenheuvel
(Zichem).

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47014)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Heylen Food
Service BVBA (voorheen Hadeco BVBA), Rooststraat 3, 2431 Veerle, met
ondernemingsnummer : 0459.364.977, failliet verklaard op
25 november 2008, afgesloten.

Door vereffening beëindigd.

Vereffenaar : Heylen, Daniël.

Met laatst gekend adres : 3980 Tessenderlo, Eikelplein 34, bus 2.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47015)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Vocall BVBA,
Welvaartstraat 14-1/15, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer :
0894.602.195, failliet verklaard op 23 september 2008, afgesloten.

Door vereffening beëindigd.

Vereffenaar : Jansen, Kris.

Met laatst gekend adres : Voetbalstraat 22, 2980 Zoersel.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47016)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Shampoo BVBA,
Beersebaan 47, 2275 Lille, met ondernemingsnummer : 0464.592.386,
failliet verklaard op 22 september 2009, afgesloten.

Afgesloten wegens gebrek aan activa.

Vereffenaar : Boogers, Shoelan.

Met laatst gekend adres : 2275 Lille, Nieuwstraat 34.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47017)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Veesp BVBA, Vrede-
straat 82, bus 3, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer :
0475.079.571, failliet verklaard op 17 november 2009, afgesloten.

Afgesloten wegens gebrek aan activa.

Vereffenaar : Asseer, Rudi.

Met laatst gekend adres : Mount Aubern 14, Cambridge, Verenigde
Staten.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47018)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. VVA TV V.O.F.,
Liersesteenweg 92/71, 2280 Grobbendonk, met ondernemingsnum-
mer : 0897.556.242, failliet verklaard op 26 januari 2010, afgesloten.

Afgesloten wegens gebrek aan activa.

Vereffenaar : Strobbe, Stephanie.

Met laatst gekend adres : Stationsstraat 75/A008, 2220 Heist-op-den-
Berg.

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47019)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Den Heiligen
Duvel BVBA, Minderhoutdorp 20, 2322 Minderhout, met
ondernemingsnummer : 0475.893.876, failliet verklaard op 29 juli 2009,
afgesloten.

Afgesloten wegens ontoereikend activa.

Vereffenaar : Van Der Velde, Ronald.

Met laatst gekend adres : Galderseweg 2A, 4855 AH Galder (Neder-
land).

De griffier, (get.) L. Peeters.
(47020)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd het fail. Strobbe Stephanie
vennoot van de V.O.F. VVA TV, geboren op 21 oktober 1988 te Rumst,
Stationsstraat 75/A008, 2220 Heist-op-den-Berg, met ondernemings-
nummer : 0893.336.445, failliet verklaard op 26 januari 2010, afgesloten.

Afgesloten wegens ontoereikend activa-verschoonbaar.
De griffier, (get.) L. Peeters.

(47021)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Keersmaekers, Gert, geboren
op 2 februari 1971 te Turnhout, gevestigd te Herentalsstraat 1, bus 003,
2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0731.377.129, handelsbe-
middeling in brandstoffen en ertsen, failliet verklaard op dagvaarding
O.M.

Rechter-commissaris : Boiy, Jef.

Curatoren : Mr. Celen, Hubert, advocaat, te 2400 Mol, Colburnlei 22;
Mr. Stessens, Jef, advocaat, te 2400 Mol, Colburnlei 22.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47022)

83650 BELGISCH STAATSBLAD — 31.12.2010 − Ed. 3 — MONITEUR BELGE



Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Horemans, Inge, vennoot van
de VOF De Nete, geboren op 16 oktober 1971 te Herentals, gevestigd te
Vloeikensstraat 52, 2235 Hulshout, failliet verklaard op dagvaarding
O.M.

Rechter-commissaris : Deleu, Maria.

Curator : Mr. De Ferm, Patrick, advocaat, te 2170 Merksem (Antwer-
pen), Ringlaan 138.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47023)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Bogaerts, Johan, geboren op
22 december 1971 te Lier, gevestigd te Vloeikensstraat 32, 2235 Huls-
hout, met ondernemingsnummer 0863.612.873, hypotheekmakelaar,
failliet verklaard op dagvaarding O.M.

Rechter-commissaris : Deleu, Maria.

Curator : Mr. De Ferm, Patrick, advocaat, te 2170 Merksem (Antwer-
pen), Ringlaan 138.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47024)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Restoria BVBA, gevestigd te
Lierseweg 19, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer 0890.268.275,
eetgelegenheid, failliet verklaard op dagvaarding O.M.

Rechter-commissaris : Bomhals, Kurt.

Curator : Mr. Van Dijck, Hilde, advocate, te 2200 Morkhoven, Molen-
straat 57.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47025)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Jeschke, Ilka, vennoot van de
VOF Blue Jeans, geboren op 6 december 1970 te Tienen, gevestigd te
Groeneschild 65, 3870 Heers, failliet verklaard op dagvaarding

Rechter-commissaris : Sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Van Looy, Jozef, advocaat, te 2280 Grobbendonk,
Bevrijdingsstraat 26.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47026)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Lauwers, Sabrien, vennoot
van de VOF Blue Jeans, geboren op 31 mei 1975 te Leuven, gevestigd te
Stationsstraat 20, 2490 Balen, failliet verklaard op dagvaarding O.M.

Rechter-commissaris : Sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Van Looy, Jozef, advocaat, te 2280 Grobbendonk,
Bevrijdingsstraat 26.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47027)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Dams, Wim, vennoot van de
VOF Blue Jeans, geboren op 4 januari 1973 te Mol, gevestigd te
Kiezelweg 188, bus 2, 2400 Mol, failliet verklaard op dagvaarding

Rechter-commissaris : sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Van Looy, Jozef, advocaat, te 2280 Grobbendonk,
Bevrijdingsstraat 26.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47028)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Blue Jeans VOF, gevestigd te
Stationsstraat 20, 2490 Balen, met ondernemingsnummer 0899.581.562,
café, failliet verklaard op dagvaarding

Rechter-commissaris : Sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Van Looy, Jozef, advocaat, te 2280 Grobbendonk,
Bevrijdingsstraat 26.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47029)
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Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Schelles, Victor, geboren op
24 juli 1951 te Lier, gevestigd te Boeretangsedreef 20, bus 1, 2400 Mol,
met ondernemingsnummer 0701.360.379, vervaardiging van ramen en
deuren, failliet verklaard op dagvaarding

Rechter-commissaris : Sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Van Overstraeten, Antje, advocate, te 2400 Mol, Jakob
Smitslaan 52.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47030)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Lopez Vieira, Martin,
zaakvoerder GCV Den Baron, geboren op 15 december 1973 te Beveren,
gevestigd te Kollegestraat 92, 2440 Geel, café, failliet verklaard op
aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Van Brecht, Herman.

Curator : Mr. Vandecruys, Tom, advocaat, te 2440 Geel, Rozedaal 78.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47031)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Den Baron GCV, gevestigd te
Kollegestraat 92, 2440 Geel, met ondernemingsnummer 0884.715.026,
café, failliet verklaard op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Van Brecht, Herman.

Curator : Mr. Vandecruys, Tom, advocaat, te 2440 Geel, Rozedaal 78.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47032)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Heylen, Tessa, geboren op
26 mei 1978 te Geel, gevestigd te Moleneinde 44, 2290 Vorselaar, met
ondernemingsnummer 0823.370.939, café Zanzibar, failliet verklaard op
aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Drooghmans, Gustaaf.

Curator : Mr. Notelteirs, An, advocate, te 2280 Grobbendonk, Vier-
selsebaan 14A.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47033)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Dakwerken Vleugels BVBA,
gevestigd te Meerhoutstraat 89A, 2430 Laakdal, met ondernemings-
nummer 0473.945.067, dakwerken, failliet verklaard op aangifte (beken-
tenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Imans, Jef.

Curator : Mr. Heylen, Steven, advocaat, te 2270 Herenthout, Lang-
straat 128B.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47034)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd A.R. Building BVBA,
gevestigd te Stadstraat 13, 2380 Ravels, met ondernemings-
nummer 0872.604.377, bouwonderneming, failliet verklaard op aangifte
(bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Nuyens, Marc.

Curator : Mr. Van Gompel, Rudi, advocaat, te 2360 Oud-Turnhout,
Dorp 8.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47035)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Aangenaam BVBA, gevestigd
te Chaamseweg 10, 2387 Baarle-Hertog, met ondernemings-
nummer 0437.521.666, eetcafé met feestzaal, failliet verklaard op
aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Van Der Vloet, Franciscus.

Curator : Mr. Bruurs, Mark, advocaat, te 2387 Baarle-Hertog,
Alphenseweg 12.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47036)
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Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Gilachi BVBA, gevestigd te
Mierdsedijk 93, 2382 Poppel, met ondernemingsnummer 0862.224.486,
manège, failliet verklaard op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Nuyens, Marc.

Curatoren : Mr. De Chaffoy, Jean, advocaat, te 2300 Turnhout, De
Merodelei 37; Mr. Plessers, Luc, advocaat, te 2300 Turnhout, De Mero-
delei 37.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47037)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Amina BVBA, gevestigd te
Kloosterstraat 14, 2400 Mol, met ondernemingsnummer 0875.834.279,
horeca huis Rubens, failliet verklaard op aangifte (bekentenis)
(art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Sleebus, Roeland.

Curator : Mr. Beirinckx, Wim, advocaat, te 2400 Mol, Kruisven 51.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47038)

Bij vonnis van de tweede kamer van de rechtbank van koophandel
te Turnhout, d.d. 21 december 2010, werd Atelier Larissa BVBA,
gevestigd te Stationstraat 80, 2300 Turnhout, met ondernemings-
nummer 0886.797.259, dienstenchequebedrijf, failliet verklaard op
aangifte (bekentenis) (art. 11 FW).

Rechter-commissaris : Gilis, Guido.

Curator : Mr. Boeckx, Dirk, advocaat, te 2300 Turnhout, Leopold-
straat 20.

Tijdstip van ophouding van betaling : 21 december 2010.

Indiening van schuldvorderingen voor 18 januari 2011.

Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 1 februari 2011.

De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefail-
leerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld),
kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en
art. 72ter Fail. W.).

De griffier : (get.) L. Peeters.
(47039)

Tribunal de commerce d’Arlon

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de M. Palate,
Dominique, né à Uccle le 11 novembre 1979, domicilié à 6790 Aubange,
rue de Messancy 27, inscrit au registre de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0695.372.709.

Le failli a été déclaré excusable.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47040)

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de la
SPRL Horecalux, dont le siège social est établi à 6760 Virton (Ethe), rue
du Bon-Lieu, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0469.958.664.

En application de l’article 185 du Code des sociétés est considéré
comme liquidateur, M. Manuel Capraro, domicilié à 6750 Musson, rue
Jean Laurent 16.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47041)

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de la SPRL Il
Gargano, dont le siège social est établi à 6700 Arlon, avenue de la
Gare 85, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0456.642.346.

En application de l’article 185 du Code des sociétés est considéré
comme liquidateur, Mme Bouchet, Bérengère, domiciliée à 6700 Arlon,
rue de Seymerich 7.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47042)

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de la
SPRL Gaume Net, dont le siège social est établi à 6760 Virton, place
Paul Roger 2B, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entre-
prises sous le n° 0877.274.136.

En application de l’article 185 du Code des sociétés est considéré
comme liquidateur, M. Ragouena, M’Demkoula, domicilié à 6730 Breu-
vanne, Haut-des-Fagots 6.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47043)

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par insuffisance d’actif, de la faillite de la
SPRL Valerianne, dont le siège social est établi à 6720 Habay-la-Neuve,
rue Emile Baudrux 16, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le n° 0885.226.354.

En application de l’article 185 du Code des sociétés est considéré
comme liquidateur, Mme Anne Bare, domiciliée à 6750 Mussy-la-Ville,
rue Georges Lefevre 2.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47044)

Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a prononcé la clôture, par liquidation, de la faillite de la SPRL Fusion
Fashion, dont le siège social est établi à 6780 Messancy, rue de la
Vallée 106, inscrite au registre de la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le n° 0862.249.628.

En application de l’article 185 du Code des sociétés est considéré
comme liquidateur, Mme Marleen Denecker, domiciliée à
L-5639 Mondorf-les-Bains (grand-duché de Luxembourg), rue des
Prunelles 14.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Cremer.
(47045)
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Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce d’Arlon
a déclaré en faillite, sur aveu, Mme Ottelet, Nancy Nicole, ne le
7 décembre 1964 à Mussy-la-Ville, domiciliée à 6750 Musson, rue
Late 25, inscrite au registre de la B.C.E. sous le n° 0695.337.570, pour
l’activité commerciale de cafés et bars, sous l’enseigne « Café chez
Zizi ».

Le curateur est Me Jean-Benoît Massart, avocat à 6600 Bastogne,
avenue Mathieu 37B.

Les créances doivent être déclarées au greffe de ce tribunal, palais de
justice, bâtiment A, place Schalbert, à 6700 Arlon, avant le
16 janvier 2001.

Dit que le premier procès-verbal de vérification des créances sera
déposé au greffe du tribunal de ce siège par le curateur le
11 février 2011.

Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Carole Cremer.
(47046)

Tribunal de commerce de Huy

Par jugement du tribunal de commerce de Huy du 22 décembre 2010,
a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la SPRL Caryatide, dont
le siège social est établi à 4480 Hermalle-sous-Huy, chaussée Freddy
Terwagne 142, dont l’établissement est sis au n° 132 de la même rue,
inscrite à la B.C.E. sous le n° 0437.842.756, pour l’activité de commerce
de détail d’antiquités, de biens d’occasion et d’objets d’art anciens.

Juge-commissaire : Martine Villers, juge consulaire.

Curateur : Benoit Stevart, avocat à 4280 Hannut, rue Vasset 2C.

Les déclarations de créances doivent être déposées au greffe du
tribunal de commerce de Huy dans les trente jours à compter dudit
jugement.

Dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le
mercredi 9 février 2011, à 8 h 45 m, au greffe de ce tribunal.

Fixe la date de cessation des paiements au 22 juin 2010.
Le greffier, (signature illisible).

(47047)

Par jugement du tribunal de commerce de Huy du 22 décembre 2010,
a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de la SPRL Mafrem, dont le
siège social est établi à 4500 Huy, Le Fond l’Evêque 21, ayant un
établissement sous la dénomination « Chez Vero », sis à 4500 Huy, rue
d’Angleterre 2, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0894.619.023, pour l’activité
de commerce de détail de pains et produits de la pâtisserie.

Juge-commissaire : Claudine Crispeels, juge consulaire.

Curateur : Olivier Gustine, avocat à 4500 Huy, rue Delperée 5.

Les déclarations de créances doivent être déposées au greffe du
tribunal de commerce de Huy dans les trente jours à compter dudit
jugement.

Dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le
mercredi 9 février 2011, à 8 h 45 m, au greffe de ce tribunal.

Le greffier, (signature illisible).
(47048)

Par jugement du tribunal de commerce de Huy du 22 décembre 2010,
a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de la SPRL La Pierre Philo-
sophale, dont le siège social et d’exploitation est établi à 4217 Héron,
rue d’Envoz 31, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0461.121.766, pour
l’activité d’autres services personnels.

Juge-commissaire : Martine Villers, juge consulaire.

Curateur : Natalie Debouche, avocat à 4470 Saint-Georges-sur-
Meuse, rue Albert Ier 23/4.

Les déclarations de créances doivent être déposées au greffe du
tribunal de commerce de Huy dans les trente jours à compter dudit
jugement.

Dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, le
mercredi 9 février 2011, à 8 h 45 m, au greffe de ce tribunal.

Le greffier, (signature illisible).
(47049)

Tribunal de commerce de Nivelles

Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de
Nivelles a prononcé l’excusabilité de Janssens, Caroline Françoise
Renelde, chaussée de Tirlemont 120, 1370 Jodoigne, dont la faillite a été
déclarée ouverte par jugement du 12 avril 2010.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. Keerstock.
(47050)

Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de
Nivelles a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
Julima SPRL, sous la dénomination « Le Soleil Gourmand », avenue des
Vallées 77, 1341 Céroux-Mousty, déclarée ouverte par jugement du
22 décembre 2008, a constaté la dissolution de la société faillie et la
clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en qualité de liquidateur,
M. Brosseau, Richard, domicilié à 1341 Céroux-Mousty, avenue des
Vallées 77.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. Keerstock.
(47051)

Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de
Nivelles a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
Membeso SPRL, rue Lambermont 8, 1390 Grez-Doiceau, déclarée
ouverte par jugement du 27 avril 2009, a constaté la dissolution de la
société faillie et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en qualité de
liquidateur, Mme Mandy Waterdrinker, domiciliée à 1390 Grez-
Doiceau, rue Lambermont 4.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. Keerstock.
(47052)

Par jugement du 20 décembre 2010, le tribunal de commerce de
Nivelles a prononcé la clôture, pour insuffisance d’actif, de la faillite de
DSC SCS, rue Provinciale 149, 1301 Bierges, déclarée ouverte par
jugement du 25 janvier 2010, a constaté la dissolution de la société faillie
et la clôture immédiate de celle-ci, a indiqué en qualité de liquidateur,
M. David Saucez, domicilié à 1300 Wavre, avenue Bel Horizon 6.

Pour extrait conforme : la greffière déléguée, (signé) M. Keerstock.
(47053)

Avis aux créanciers inscrits à la faillite de Gariup, Gildo, sous la
dénomination « Brasserie 1900 », Grand-Place 22, 1360 Perwez, mais
actuellement domicilié rue des Cayats 36, 6240 Farciennes.

Conformément au prescrit des articles 76 et 80, § 2, de la loi sur les
faillites et à l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire Dohmen,
les créanciers sont invités à comparaître à l’assemblée des créanciers
qui sera tenue en la salle d’audience du tribunal de commerce de
Nivelles, rue Clarisse 115, à 1400 Nivelles, le lundi 7 février 2011, à
10 h 30 m précises, afin de délibérer sur l’excusabilité du failli.

Cet avis tient lieu de convocation des créanciers.
La greffière en chef faisant fonction, (signé) P. Fourneau.

(47054)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du 20 décem-
bre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de New Wok
SPRL, rue de Tubize 28, 1460 Ittre.

N° B.C.E. : 0811.035.212.

Juge-commissaire : M. Dohmen, Gery.

Curateur : Me Goossens, Delphine, avocat, à 1400 Nivelles, rue de la
Procession 25.
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Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47055)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de
Omega Print SA, rue Buisson-aux-Loups 11, 1400 Nivelles.

N° B.C.E. : 0474.856.570.

Juge-commissaire : M. Vulhopp, Michel.

Curateur : Me Bastenière, Jean Noël, avocat à 1410 Waterloo,
chaussée de Louvain 241.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47056)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
Bouwonderneming J. Roels, boulevard de France 9/006, 1420 Braine-
l’Alleud.

N° B.C.E. : 0442.327.225.

Activité : construction.

Juge-commissaire : M. Dohmen, Gery.

Curateur : Me Jossart, Dominique, avocat à 1410 Waterloo, chaussée
de Louvain 241.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47057)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de
Cliché-Forme SA, avenue de l’Industrie (Zoning 24), 1420 Braine-
l’Alleud.

N° B.C.E. : 0402.788.342.

Juge-commissaire : M. Dohmen, Gery.

Curateur : Me Vulhopp, Thomas, avocat à 1380 Lasne, rue Charlier 1.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47058)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
Confogyp SPRL, rue de l’Institut 46, 1330 Rixensart.

N° B.C.E. : 0447.152.380.

Activité : menuiserie.

Juge-commissaire : M. Dohmen, Gery.

Curateur : Me Vulhopp, Thomas, avocat à 1380 Lasne, rue Charlier 1.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47059)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles, du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de
Goodwood Motors SPRL, rue Emile François 10, 1474 Ways.

N° B.C.E. : 0870.928.653.

Juge-commissaire : M. Lange, Etienne.

Curateur : Me Vulhopp, Thomas, avocat à 1380 Lasne, rue Charlier 1.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du failli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47060)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
Carpiaux, Michele, sous la dénomination : « L’Insolite », chaussée de
Namur 35, 1367 Ramillies.

N° BCE : 0824.814.457.

Date de naissance : 22 octobre 1984.

Activité : dépôt de boisons, petite restauration.

Juge-commissaire : M. Lange, Etienne.

Curateur : Me Cools-Doumont, Annette, avocate, à 1490 Court-Saint-
Etienne, rue des Fusillés 45A.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47061)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
International Management and Training Institute SPRL, chaussée de
Wavre 504, bte 30, 1390 Grez-Doiceau.

N° BCE : 0436.761.504.

Activité : vente petit matériel automobile.

Juge-commissaire : M. Lange, Etienne.
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Curateur : Me Cools-Doumont, Annette, avocate, à 1490 Court-Saint-
Etienne, rue des Fusillés 45A.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47062)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
Opriac SPRL, chaussée de Wavre 504, bte 30, 1390 Grez-Doiceau.

N° BCE : 0442.585.363.

Activité : vente petit matériel automobile.

Juge-commissaire : M. Lange, Etienne.

Curateur : Me Cools-Doumont, Annette, avocate, à 1490 Court-Saint-
Etienne, rue des Fusillés 45A.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47063)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
A votre Service SCS, rue du Pré Madame 9, 1367 Ramillies.

N° BCE : 0897.477.058.

Activité : titres services.

Juge-commissaire : M. Vulhopp, Michel.

Curateur : Me Westerlinck, Eléonore, avocate, à 1348 Louvain-la-
Neuve, rue de Saint-Ghislain 11.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47064)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de
Association de Management et d’Investissement Corporation SA, rue
de Mollendael 18, 1320 Beauvechain.

N° BCE : 0448.586.495.

Juge-commissaire : M. Lange, Etienne.

Curateur : Me Westerlinck, Eléonore, avocate, à 1348 Louvain-la-
Neuve, rue de Saint-Ghislain 11.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47065)

Par jugement du tribunal de commerce de Nivelles du
20 décembre 2010, a été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de
Pardeval SA, drève du Mereault 19A, 1410 Waterloo.

N° BCE : 0455.905.238.

Juge-commissaire : M. Dohmen, Gery.

Curateur : Me Westerlinck, Eléonore, avocate, à 1348 Louvain-la-
Neuve, rue de Saint-Ghislain 11.

Date limite du dépôt des créances : dans les trente jours de la date de
la faillite.

Dépôt par la curatelle du premier procès-verbal de vérification des
créances : au plus tard le 7 février 2011.

Dit que les personnes physiques qui se sont constituées sûreté
personnelle du falli, ont le moyen d’en faire déclaration au greffe,
conformément à l’article 72ter de la loi sur les faillites.

Pour extrait conforme : la greffière en chef f.f., (signé) P. Fourneau.
(47066)

Intrekking faillissement − Faillite rapportée

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Vonnis gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te
Antwerpen op donderdag, zestien december tweeduizend en tien.

In de openbare terechtzitting van de Elfde kamer van de rechtbank
van koophandel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, waar
zitting hadden :

I. RENAP, Rechter, Voorzitter van de kamer

A. VAN GELDER, Rechter in handelszaken

D. PEETERS, Rechter in handelszaken

L. BOETS, Griffier

In de zaak van : AR/10/10444

BVBA EXCLUSIEVE, met zetel te 2630 Aartselaar, Antwerpse-
steenweg 38 en thans met uitbatingszetel te 2600 Berchem, Diks-
muidelaan 173, KBO : 0476.827.452

De heer Kris TEMBUYSER, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder,
wonende te 9700 Oudenaarde, Maalderijstraat 33a.

EISERES IN VERZET / EISER IN DERDENVERZET : vertegenwoor-
digd door Mr. St. Van Audenhove loco Mr. A. De Ruyck, beiden
advocaat, kantoorhoudende te 9820 Merelbeke, Hundelgemse-
steenweg 642.

tegen :

Het OPENBAAR MINISTERIE, alhier vertegenwoordigd door de
Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van en te
Antwerpen, kantoorhoudende in het Gerechtsgebouw, Bolivarplaats 20,
te 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer T. Cole, Substituut
Procureur des Konings.

EERSTE VERWEERDER IN VERZET / DERDENVERZET.

Mr. K. Patroons, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 12/8, in zijn hoedanigheid van curator over het fail-
lissement van de BVBA EXCLUSIEVE, met zetel te 2630 Aartselaar,
Antwerpsesteenweg 38, K.B.O. : 0476.827.452.

TWEEDE VERWEERDER Q.Q. IN VERZET / DERDENVERZET :
in persoon.
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Gezien de geregistreerde dagvaarding in verzet betekend
d.d. 18 november 2010.

Gelet op het vonnis bij verstek, op dagvaarding gewezen door de
11e kamer van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen op
4 november 2010 waarbij de BVBA EXCLUSIEVE in staat van faillis-
sement werd verklaard.

Gehoord partijen in hun middelen ter zitting d.d. 2 december 2010.

Uit de uiteenzetting ter zitting en uit de voorgebrachte stukken blijkt
dat de faillissementsvoorwaarden niet vervuld zijn in hoofde van
eiseres in verzet.

Er zijn liquide middelen aanwezig om de opeisbare schuldvorde-
ringen te betalen.

Hieruit blijkt dat de betalingen niet op duurzame wijze zijn gestaakt
en dat het krediet niet geschokt is.

Het verzet/derdenverzet komt dan ook gegrond voor.

De kosten, met inbegrip van de staat van ereloon en kosten van de
curator, begroot op 1.111,84 EUR worden ten laste gelegd van eiseres in
verzet, vermits zij ten onrechte verstek liet.

OM DEZE REDENEN :

De Rechtbank, gelet op de toepassing van de artikelen 2, 34, 35, 37 en
41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechts-
zaken, gewijzigd bij de wet van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk Wetboek.

Rechtdoende op tegenspraak.

Verklaart het verzet ontvankelijk en gegrond.

Doet het vonnis waartegen verzet teniet.

Trekt het faillissement. van de BVBA EXCLUSIEVE, met zetel te
2630 Aartselaar, Antwerpsesteenweg 38, K.B.O. 0476.827.452, in.

Veroordeelt eiseres in verzet tot de gerechtskosten van beide proce-
dures, begroot op de dagvaardingskosten, met inbegrip van de staat
van ereloon en onkosten van de curator, begroot op 1.111,84 EUR.

(Get.) L. Boets; I. Renap; D. Peeters; A. Van Gelder.
(47067)

Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Ondergetekende notaris Jozef Verschueren, te Nazareth, verklaart dat
bij akte verleden voor mijn ambt op 26 november 2006, dragende de
melding : « Geregistreerd twee bladen, geen verzendingen te Deinze,
op 1 december 2010. Boek 501, blad 88, vak 08. Ontvangen : S 25,00 vijf-
entwintig euro. De eerstaanwezend inspecteur : S. Gillioen, inspec-
teur », de heer Kint, Geert, arbeider, geboren te Deinze op
13 februari 1972, en zijn echtgenote, Mevr. Van Hove, Kim, bediende,
geboren te Gent op 29 april 1975, wonende te 9770 Kruishoutem, Ouwe-
gemsesteenweg 205. Nationaal nummer man : 72.02.13-333.27. Natio-
naal nummer vrouw : 75.04.29-422.20. Welke gehuwd zijn in eerste echt
voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Kruis-
houtem, op 23 februari 2001, onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract, een wijziging aan voormeld huwelijkscontract
hebben aangebracht, meer bepaald een inbreng van een onroerend
goed.

Nazareth, 26 november 2010.
Voor ontledend uittreksel : namens de verzoekers, (get.) Jozef

Verschueren, notaris.
(47068)

Er blijkt uit een akte verleden voor Mr. Philippe Flamant, notaris te
Ronse, op 23 december 2010, dat de echtgenoten de heer Vandendaele,
Patrice Gilbert Albert Germaine, geboren te Ronse op 13 april 1954
(nationaal nummer 54.04.13-255.32), en zijn echtgenote, Mevr. Matthys,
Martine Marie Hélène Elisabeth Marguerite, geboren te Kamina
(Congo) op 23 september 1954 (nationaal nummer 540923-314-96),
gedomicilieerd en samenwonende te 9600 Ronse, Jules Bordetlaan 48,

gehuwd onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract verleden
voor notaris Herman Wierinck, te Ronse, op 9 augustus 1978, tot op
heden ongewijzigd, zoals zij verklaren.

Een wijziging aan hun huwelijksstelsel hebben doorgevoerd door
inbreng van eigen onroerende goederen in de gemeenschap.

Ronse, 23 december 2010.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Ph. Flamant, notaris.

(47069)

Er blijkt uit een akte verleden voor Mr. Philippe Flamant, notaris te
Ronse, op 22 december 2010, dat de echtgenoten de heer Vermeersch,
Guido Michel Romanus, geboren te Leuven op 23 april 1954 (nationaal
nummer 54.04.23-387.85), en zijn echtgenote, Mevr. Vanden Bulcke,
Corinne Marie Thérèse, geboren te Roeselare op 16 augustus 1957
(nationaal nummer 57.08.16-042.52), gedomicilieerd en samenwonende
te 1790 Affligem, Zwarteberg 32, gehuwd te Roeselare op
2 augustus 1980 onder het wettelijk stelsel blijkens huwelijkscontract
verleden voor notaris Herman Laga, te Izegem, op 30 juli 1980, tot op
heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Een wijziging aan hun huwelijksstelsel hebben doorgevoerd door
inbreng van eigen onroerende goederen in de gemeenschap.

Ronse, 23 december 2010.
Voor beredeneerd uittreksel : (get.) Ph. Flamant, notaris.

(47070)

Bij akte verleden voor notaris Ignace Demeulemeester, te Anzegem,
op 3 december 2010, hebben de echtgenoten de heer Gabriel Michel
Lapierre, en zijn echtgenote, Mevr. Annie Julie Christianne De
Bosschere, beiden wonende te 8570 Anzegem, Landergemstraat 16, een
wijziging aangebracht aan hun huwelijkscontract door, onder meer,
inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Anzegem, 14 december 2010.
(Get.) Ignace Demeulemeester, notaris.

(47071)

Bij akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck, met stand-
plaats te Ekeren (Antwerpen), op 26 november 2010 (geregistreerd te
Antwerpen, negende kantoor op 1 december 2010, boek 222, blad 12,
vak 11), hebben de heer Jans, Rudolf, en zijn echtgenote, Mevr. De Prins,
Jeannine, samenwonende te 2180 Antwerpen (Ekeren), De Oude
Landen 76, gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Borgerhout op 13 augustus 1963.

Een middelgrote wijziging aangebracht.

Ekeren, 22 december 2010.
(Get.) Jef Van Roosbroeck, notaris.

(47072)

Uit een akte verleden voor notaris Johan De Bruyn, te Zemst, op
22 december 2010, blijkt dat de heer Muylaert, Geert Arthur Martin,
geboren te Aalst op 21 oktober 1958, en zijn echtgenote, Mevr. Lippens,
Hilda Clara Raymonda, geboren te Sleidinge op 30 juni 1959, samen-
wonende te 9940 Evergem, Meidoornstraat 16, oorspronkelijk gehuwd
onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract, dit stelsel
behouden, met inlassing van een keuzebeding.

Zemst, 22 december 2010.
(Get.) Johan De Bruyn, notaris.

(47073)

Bij akte verleden voor notaris Nathalie Bovend’aerde, te Zonhoven,
op 16 december 2010, hebben de heer Celus, Benny François Marie,
geboren te Zonhoven op 12 juni 1960, en zijn echtgenote, Mevr. Ryckx,
Marina Gerarda, geboren te Stokrooie op 22 juni 1960, samenwonende
te Zonhoven, Bokrijkseweg 121, gehuwd onder het wettelijk stelsel een
wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel aangebracht.
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Deze wijzigende akte voorziet in de inbreng door de heer Celus,
Benny van een onroerend goed in de gemeenschap en de toevoeging
van een keuzebeding.

Namens de echtgenoten Celus-Ryckx, (get.) Nathalie Bovend’aerde,
notaris.

(47074)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie, te
Brugge, op 10 december 2010, dat de heer Vandendriessche, Charly
Julien François, en zijn echtgenote, Mevr. Vandekerckhove, Irène
Euphrasie Leonie, samenwonende te 8000 Brugge, Hendrik
Consciencelaan 48, gehuwd onder het stelsel der gemeenschap van
aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Fernand
De Vos, te Sint-Michiels, op 23 juni 1976, hun huwelijkvoorwaarden
hebben gewijzigd, waarbij zij het stelsel hebben behouden, doch
waarbij de heer Charly Vandendriessche, een eigen onroerend goed
heeft ingebracht in de gemeenschap en waarbij zij eveneens voorzien
hebben in een keuzebeding met betrekking tot dit gemeenschappelijk
vermogen.

Brugge, 22 december 2010.
(Get.) H. Van Caillie, notaris.

(47075)

Het blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende Mr. Kris Ducat-
teeuw, geassocieerd notaris, dat ten verzoeke van de heer Everaerts,
Walter Henri Louise, geboren te Mortsel op 13 maart 1944, en echtge-
note, Mevr. Van Den Durpel, Bertha Gustaaf Honorine, geboren te
Antwerpen op 6 november 1946, beiden wonende te 2650 Edegem,
Oude-Godstraat 33, op 13 december 2010, werd overgegaan tot het
opmaken van een notariële akte, houdende een middelgrote wijziging
van hun huwelijkscontract, ingevolge inbreng van een onroerend goed.

Edegem, 21 december 2010.
(Get.) K. Ducatteeuw, geassocieerd notaris.

(47076)

De heer Verduere, Patrick, en zijn echtgenote, Mevr. De Sutter,
Magda, samenwonende te 9230 Wetteren, Rijckerstraat 19.

Zij hebben hun huwelijksvermogensstelsel minnelijk gewijzigd, meer
bepaald inzake de samenstelling van de vermogens en/of inzake de
vereffening en/of verdeling van het stelsel bij akte verleden voor
notaris Dirk Delbaere, ter standplaats Gent (Ledeberg), op
14 december 2010, geregistreerd te Gent 2, op 17 december 2010,
boek 219, blad 74, vak 16. Ontvangen : S 25,00, de eerstaanwezend
inspecteur, getekend, S. Haegeman.

(Get.) Dirk Delbaere, notaris.
(47077)

Bij akte verleden voor notaris Rita Heylen, op 30 november 2010,
hebben de heer De Groof, Julien Jozef Louis, geboren te Hallaar op
2 december 1944, en zijn echtgenote, Mevr. Van Leijen, Judith Julia
Louisa, geboren te Lier op 24 december 1947, samenwonende te
2220 Heist-op-den-Berg (Hallaar), L. Carréstraat 99, gehuwd onder het
wettelijk stelsel ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris
Karel Verelst, te Heist-op-den-Berg, op 17 december 1969, een wijziging
doorgevoerd aan hun huwelijksvermogensstelsel.

Bij deze akte werd het huwelijksvermogensstelsel behouden, maar
werd er door de heer De Groof, Julien, een perceel bouwgrond
ingebracht te Heist-op-den-Berg (Hallaar), Lange Rechtestraat.

Voor verzoekers : (get.) Rita Heylen, notaris.
(47078)

Uit een akte verleden voor notaris Eveline De Vlieger, met stand-
plaats te Ichtegem, op 22 december 2010, geregistreerd op het kantoor
der registratie Torhout op 23 december 2010, tussen de heer Annys,
Camille Petrus, en zijn echtgenote, Mevr. Van Maele, Hélène Marie,
samenwonende te 8470 Gistel, Zomerloosstraat 36, blijkt :

Dat zij gehuwd zijn voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Klemskerke op 15 september 1955.

Dat zij gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel blijkens akte huwe-
lijkscontract verleden voor notaris Paul Ancot, te Gistel, op
13 september 1955, niet gewijzigd tot op heden, zo zij verklaren.

Dat zij het op hen toepasselijk stelsel hebben gewijzigd overeenkom-
stig artikel 1394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, door onder-
meer inbreng door de heer Camille Annys, voornoemd, van een
onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Voor de verzoekers, (get.) Eveline De Vlieger, notaris.
(47079)

Ondergetekende notaris Vincent Tallon, te Geetbets, verklaart bij
deze dat de echtgenoten de heer Ottevaere, Ruben Rafael Marcel,
geboren te Kortrijk op 11 mei 1979, nationaal nummer 79.05.11 461-30,
en zijn echtgenote, Mevr. De Rijck, Nathalie, geboren te Diest op
17 juni 1981, nationaal nummer 81.06.17 396-61, samenwonende te
2440 Geel, Zammelseweg 193, gehuwd te Geel op 12 september 2009
hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd bij akte verleden
voor notaris Vincent Tallon, op 13 december 2010.

De heer Ottevaere, Ruben, schenkt één aandeel van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.R.O. Finance met
maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Zammelseweg 193, ondernemings-
nummer 0806.175.908, opgericht ingevolge akte verleden voor onder-
getekende notaris op 3 september 2008, gepubliceerd in de bijlagen van
het Belgisch Staatsblad op 5 september 2008 onder nummer 0148153 aan
zijn echtgenote, Mevr. De Rijck, Nathalie, voornoemd, die hierbij
uitdrukkelijk aanvaardt.

Geetbets, 3 december 2010.

(Get.) V. Tallon, notaris.
(47080)

Bij akte verleden voor notaris Lucie Vandermeersch, te Oudenaarde,
op 30 november 2010, hebben de heer Capiau, Gilbert Achiel Theophiel,
geboren te Oudenaarde op 22 juli 1949, en zijn echtgenote, Mevr. Dewa-
dripont, Marie-Madeleine Georgette Emilienne, geboren te Ronse op
9 februari 1949, samenwonende te 9681 Maarkedal, Zakstraat 12,
gehuwd voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te Ronse op
14 september 1973 na voorafgaandelijk een huwelijkscontract te hebben
laten opmaken voor notaris Etienne Vandermeersch, destijds te Ouden-
aarde op 30 augustus 1973 inhoudende het stelsel der gemeenschap
beperkt tot de aanwinsten :

behoud van voormeld stelsel, met schrapping van artikel 3, en te
vervangen overeenkomstig artikel 1394 van het Burgerlijk Wetboek,
door een keuzebeding.

Namens de verzoekers : (get.) Lucie Vandermeersch, notaris.
(47081)

Ingevolge akte verleden voor Wouter Nouwkens, notaris te Malle, op
8 december 2010, hebben de heer Bulens, Robert Alfons Henri, geboren
te Brecht op 2 juli 1942, en echtgenote, Mevr. Wens, Rita Philomena
Francisca, geboren te Westmalle op 12 juli 1944, wonende te
2980 Zoersel, Doornlaan 2, gehuwd onder het stelsel van gemeenschap
van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean
Verbelen, te Oostmalle, op 11 december 1967, een wijziging aangebracht
aan hun huwelijkscontract in de zin van artikel 1394 BW, door de
inbreng van een onroerend goed in het gemeenschappelijk vermogen.

Gereg. 4 bladen, geen ver., te Zandhoven, Reg., 14 december 2010,
boek 120, blad 16, vak 17. Ont. : S 25,00, (get.) de eerstaanwezend
inspecteur, W. Laureys.

Malle, 21 december 2010.

Voor beknopt uittreksel : (get.) Wouter Nouwkens, notaris.
(47082)
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Bij akte verleden voor notaris Paul Rommens, te Hoogstraten (Meer),
op 17 december 2010, hebben de heer Snels, Jan Adriaan, geboren te
Wortel op 9 februari 1930, en zijn echtgenote, Mevr. Lauryssen, Joanna
Maria, geboren te Rijkevorsel op 9 september 1932, samenwonende te
2310 Rijkevorsel, Bavelstraat 10 bus 1, hun huwelijksvermogensstelsel
gewijzigd, inhoudende behoud van het wettelijk stelsel, met inbreng
van eigen onroerende goederen in het gemeenschappelijk vermogen
door mevrouw.

(Get.) Paul Rommens, notaris.
(47083)

Uit een akte van wijziging verleden voor notaris Luc Moortgat, te
Geel, op 17 december 2010, welke ter registratie werd aangeboden op
het registratiekantoor te Geel, blijkt dat de heer Verwimp, Edgard Rosa
Eddy, geboren te Geel op 6 maart 1955, Belg, en zijn echtgenote,
Mevr. Vleugels, Maria Emma Jozef, geboren te Olen op 23 juni 1955,
Belg, samenwonende te 2250 Olen, Meirenstraat 63, een notariële akte
houdende wijziging van het huwelijksstelsel hebben laten opmaken op
voormelde datum, waarin volgende wijzigingen werden in aange-
bracht : toevoeging van het keuzebeding, gehuwd te Geel, op
30 april 1980.

Geel, 17 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) L. Moortgat, notaris.
(47084)

Bij akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout, te Keerbergen,
op 25 november 2010, hebben de heer Maertens, Peter Bart Luc,
geboren te Torhout op 10 september 1965, en zijn echtgenote,
Mevr. Poels, Martine Pauline Henri, geboren te Vilvoorde op 3 juli 1964,
samenwonende te Kampenhout, Grootveldstraat 124, gehuwd onder
het stelsel van gemeenschap van goederen zonder huwelijkscontract,
een contract hebben opgemaakt met behoud van het stelsel. Partijen
zijn overeen gekomen het gemeenschappelijk vermogen uit te breiden
door inbreng van onroerende goederen en schulden.

(Get.) Luc Van Campenhout, geassocieerde notaris.
(47085)

Uit de akte verleden voor mij, Mr. Els De Block, geassocieerd notaris
te Temse, op 2 december 2010, « Geregistreerd 2010/276/5476/N, drie
rol, geen verwijzing, te Sint-Niklaas I, op 10 december 2010, boek 567,
blad 76, vak 05, ontvangen vijfentwintig euro. Getekend de ontvanger,
V. Vertongen », blijkt dat de heer De Wael, Bart Jan Raymond, geboren
te Reet op 18 april 1970 (identiteitskaart met nummer 590.6795288.76,
nationaal nummer 70.04.18-295.81), en zijn echtgenote, Mevr. Van Win,
Annick, geboren te Bornem op 6 juni 1970 (identiteitskaart met nummer
590.0601623.55, nationaal nummer 70.06.06-250.15), samenwonende te
2880 Bornem, Riddermoerstraat 7, een wijziging hebben aangebracht
aan hun huwelijkscontract, bevattende de toevoeging van een beperkte
huwgemeenschap aan hun huwelijksvermogensstelsel der scheiding
van goederen, omvattende de inbreng, voor de totaliteit in volle
eigendom van een onroerend goed, in onverdeeldheid toebehorende
aan de echtgenoten Bart De Wael-Van Win, Annick, in voordeel van de
beperkte huwgemeenschap Bart De Wael-Van Win Annick.

Temse, 22 december 2010.

Voor eensluidend uittreksel : (get.) Els De Block, notaris.
(47086)

Uit een akte verleden voor notaris Maurice Ide, te Hamme, op
29 november 2010, geregistreerd op het kantoor van Sint-Niklaas 1, op
7 december 2010. Drie blad, vier verzending. Boek 573, blad 13, vak 18.
Ontvangen : vijfentwintig euro (S 25). Getekend de ontvanger, V.
Vertongen, blijkt dat de heer Snoeck, Adhemar Franciscus Leonie, en
zijn echtgenote, Mevr. Stultjens, Marie Jeanne René, wonende te
9220 Hamme, Broekstrat 55A, gehuwd onder het stelsel van de wettige
gemeenschap van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor
notaris André Muller, destijds te Waasmunster, op 19 augustus 1969,

ongewijzigd tot op heden, hun huwelijksvermogensstelsel hebben
gewijzigd inhoudende het behoud van het bestaande huwelijksstelsel,
doch met inbreng van een onroerend goed door Mevr. Stultjens, in het
gemeenschappelijk vermogen.

(Get.) M. Ide, notaris.
(47087)

Uit een akte verleden door notaris Stefaan Van den Eynde, te Meise,
op 9 december 2010, met volgende registratievermelding : « Geregis-
treerd één rol, geen verzending te Meise, op 13 december 2010.
Boek 424, blad 83, vak 2. Ontvangen : vijfentwintig euro (25 euro). De
ontvanger ai (ondertekend) D. Heyvaert, financieel deskundige », blijkt
dat de heer Peeters, Henri Martin, geboren te Brussel, tweede district,
op 17 juli 1947, en zijn echtgenote, Mevr. Hertebaut, Antoinette Roza,
geboren te Grimbergen op 22 januari 1951, samenwonende te
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Borrekensveld 11, gehuwd voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de toenmalige gemeente
Strombeek-Bever op 12 april 1969, onder het wettelijk stelsel bij
afwezigheid van huwelijkscontract, gewijzigd bij akte van voornoemde
notaris Stefaan Van den Eynde van 21 februari 1978, hun huwelijks-
vermogensstelsel hebben gewijzigd overeenkomstig artikel 1394 van
het Burgerlijk Wetboek, welke wijziging niet de vereffening van het
bestaande stelsel of een dadelijke verandering van de samenstelling
van de vermogens tot gevolg heeft gehad.

Voor eensluidend analytisch uittreksel : (get.) S. Van Den Eynde,
notaris.

(47088)

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jean Claude
Buys, met standplaats te Lede, vervangende Stéphane Meert, geas-
socieerd notaris met standplaats te Erpe, wettelijk belet, op datum van
1 december 2010, geregistreerd te Aalst I op 9 december 2010,
boek 5/920, blad 28, vak 15, dat de heer Meert, Stéphane Léon
Elisabeth, notaris, geboren te Oudergem op 1 juni 1948, en zijn
echtgenote, Mevr. Philips, Anne Celine Paul, bestuurder, geboren te
Aalst op 14 november 1948, samenwonend te 9420 Erpe-Mere (Erpe),
Honegemstraat 107, overeenkomstig artikel 1394, 1395 en volgende van
het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd door de wet van 9 juli 1998 en
18 juni 2008, hun huwelijksvermogensstelsel gewijzigd hebben, en dat
deze wijziging leidt tot vereffening van het vorig stelsel.

Bij voornoemde akte hebben de echtgenoten Stéphane Meert-Phlips
hun huwelijksvermogensstelsel in zijn geheel veranderd en zijn zij
overgegaan naar het stelsel van zuivere scheiding van goederen.

De echtgenoten Stéphane Meert-Phlips waren gehuwd voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand te Aalst op 14 december 1973,
onder het stelsel der scheiding van goederen met gemeenschap van
aanwinsten ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris René
Buys, te Lede, op 12 december 1973, gewijzigd bij akte verleden voor
notaris Jean Claude Buys, te Lede, op 16 december 2009, doch niet wat
het stelsel zelf betreft.

Lede, 23 december 2010.

(Get.) J.-C. Buys, notaris.
(47089)

Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
22 juli 2010, hebben de echtgenoten de heer Meulemans, Danny Jozef,
geboren te Herselt op 12 april 1967, en zijn echtgenote, Mevr. Van
Woensel, Diana Bertha Raymonda, geboren te Leuven op
22 januari 1969, samenwonende te 3201 Aarschot (Langdorp),
Vleminkstraat 55B, een wijziging aangebracht aan hun huwelijks-
vermogensstelsel, inhoudende behoud van hun wettelijk stelsel, maar
waarbij goederen afkomstig uit de nalatenschap van de ouders van de
heer Meulemans, Danny en goederen afkomstig uit de nalatenschap
van de ouders van Mevr. Van Woensel, Diana, worden ingebracht in de
gemeenschap en de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen
wordt gewijzigd in geval van overlijden.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47090)
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Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
7 juli 2010, hebben de echtgenoten de heer De Wijngaert, Frans, geboren
te Betekom op 8 juli 1937, en zijn echtgenote, Mevr. Van Loo, Maria
Louisa, geboren te Wiekevorst op 1 maart 1937, samenwonende te
3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 47, een wijziging aangebracht aan
hun huwelijksvermogensstelsel, inhoudende herroeping gift tussen
echtgenoten en inhoudende behoud van hun wettelijk stelsel, maar
waarbij een eigen goed door de heer De Wijngaert, Frans wordt
ingebracht in de gemeenschap en de verdeling van het gemeenschap-
pelijk vermogen wordt gewijzigd in geval van overlijden.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47091)

Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
15 november 2010, hebben de echtgenoten, de heer Vanberghen, Alfons
Guilielmus, geboren te Geel op 22 april 1949, en zijn echtgenote,
Mevr. Mertens, Simonne Anna Clement, geboren te Geel op
6 maart 1949, samenwonende te 2440 Geel, Retieseweg 120, beiden van
Belgische nationaliteit, een wijziging aangebracht aan hun huwelijks-
vermogensstelsel, waarbij aan het stelsel van scheiding van goederen
een gemeenschap toegevoegd. Deze gemeenschap wordt beperkt tot
welbepaalde goederen die in de gemeenschap worden ingebracht.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47092)

Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
7 september 2010, hebben de echtgenoten, de heer Pelgrims, Jozef Jules
Theresia Cornelius, geboren te Aarschot op 7 augustus 1926, en zijn
echtgenote, Mevr. Vergels, Christina Clara Lucia Maria, geboren te
Ukkel op 8 juli 1928, samenwonende te 3200 Aarschot, Elisabethlaan 6,
een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel, inhou-
dende behoud van hun stelsel van scheiding van goederen, maar
waarbij aan dit stelsel van scheiding van goederen een beperkte
gemeenschap wordt toegevoegd. Deze gemeenschap wordt beperkt tot
de onroerende goederen die door Mevr. Vergels, Christina, in de
gemeenschap worden ingebracht, en de roerende goederen die door de
heer Pelgrims, Jozef Jules Theresia Cornelius, en zijn echtgenote,
Mevr. Vergels, Christina Clara Lucia Maria, in de gemeenschap worden
ingebracht. De verdeling van het gemeenschappelijk vermogen wordt
gewijzigd ingeval van overlijden en anders dan door overlijden.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47093)

Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
28 september 2010, hebben de echtgenoten, de heer Van De Velde, Paul
Alfons Jean, geboren te Leuven op 26 augustus 1959, en zijn echtgenote,
Mevr. Vanmol, Elly Adolf Maria, geboren te Sint-Truiden op
29 december 1963, samenwonende te 3200 Aarschot, Schransstraat 23,
een wijziging aangebracht aan hun huwelijksvermogensstelsel, inhoud-
ende behoud van hun stelsel van scheiding van goederen, maar waarbij
aan dit stelsel van scheiding van goederen een beperkte gemeenschap
van goederen wordt toegevoegd.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47094)

Bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx, te Aarschot, op
24 september 2010, hebben de echtgenoten, de heer Van Ham, Georges,
geboren te Scherpenheuvel op 8 september 1947, en zijn echtgenote,
Mevr. Serré, Annie Maria Bertha, geboren te Bekkevoort op
27 januari 1948, beiden van Belgische nationaliteit, samenwonende te
3270 Scherpenheuvel-Zichem, IJzerlaan 19, een wijziging aangebracht
aan hun huwelijksvermogensstelsel, inhoudende behoud van hun
wettelijk stelsel, maar waarbij een goed door Mevr. Serré, Annie Maria
Bertha, wordt ingebracht in de gemeenschap en de verdeling van het
gemeenschappelijk vermogen wordt gewijzigd ingeval van overlijden
en anders dan door overlijden.

(Get.) D. Geerinckx, notaris.
(47095)

Aufgrund einer Urkunde vom 10. Dezember 2010, getätigt vor
Doctor juris Erwin Maraite, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy,
geschäftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privat-
gesellschaft mit beschränkter Haftung « Erwin Maraite, Notar »,
einregistriert in Stavelot, am 15. Dezember 2010, Band 432, Blatt 10,
Fach 6, drei Blätter ohne Zusatz, zweihundertfünfzig Euro (S 250)
erhoben durch die Einnehmerin, Frau S. Bergs, welche eine Änderung
des Güterrechts beinhaltet zwischen :

Herrn Jouck, Gerhard Hubert, geboren zu Bütgenbach am
2. April 1963 (Nationalnummer 63.04.22-299.22) und Frau Elsen, Marga-
retha Elisabeth, geboren zu Weismes am 11. März 1962 (National-
nummer 62.03.11-352.59), zusammen wohnhaft in 4750 Bütgenbach,
Zum Hühnermarkt 6, geht folgendes hervor :

Sie haben die Ehe geschlossen vor dem Herrn Standesbeamten der
Gemeinde Bütgenbach am 4. September 1987.

Sie sind verheiratet unter dem Güterstand der gesetzlichen Güter-
gemeinschaft belgischen Rechts in Ermangelung eines Ehevertrags und
ohne diesen Güterstand bisher abgeändert zu haben.

Die zwischen Herrn Gerhard Jouck und Frau Margaretha Elsen
bestehende Gütergemeinschaft ist Eigentümerin einer in Bütgenbach,
Monschauer Straße Nr 12 gelegen Immobilie.

Das Volleigentum dieser Immobilie wird dem Herrn Gerhard Jouck
in Sandereigentum zugeteilt und zwar mit Wirkung ab dem
10. Dezember 2010.

Für gleichlautenden analytischen Auszug, (gez.) Erwin Maraite,
Notar.

(47096)

Il résulte d’un acte reçu par le notaire Michel Cornelis, à Anderlecht,
en date du 18 juin 2010, enregistré au premier bureau de l’enregistre-
ment de Forest 1, le 22 juin 2010, 1 rôle, 1 renvoi, volume 69, folio 40,
case 11, aux droits de 25 euros, que M. Sips, Serge Claude Albert
Ghislain, NN 620320.01925, né le 20 mars 1962 à Watermael-Boisfort, et
son épouse, Mme Crepin, Isabelle Georges Marie Jeanne, née le
3 novembre 1963 à Ciney, demeurant ensemble à Anderlecht, rue de la
Sincérité 25, mariés sans contrat de mariage, ont apporté des modifi-
cations à leur régime matrimonial, étant l’adoption d’une clause de
liquidation.

Anderlecht, le 19 juillet 2010.
Pour les parties, (signé) Michel Cornelis, notaire.

(47097)

Par acte reçu par Me Louis-Philippe Guyot, notaire à la résidence de
Spa, en date du 16 décembre 2010, les époux Minet, Marcel Emile
Ghislain, né à Spa le 10 juillet 1948, et Wathelet, Josiane Claudine
Henriette, née à Spa le 24 février 1950, domiciliés à 4900 Spa, boulevard
des Anglais 51, boîte 2, ont procédé à la modification de leur régime
matrimonial, en passant du régime matrimonial légal de communauté
des biens au régime de séparation des biens pure et simple.

(Signé) Louis-Philippe Guyot, notaire.
(47098)

Onbeheerde nalatenschap − Succession vacante

Bij vonnis van de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Hasselt,
d.d. 16 december 2010, werd inzake AR 10/9709, Mr. Clabots, Astrid,
advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Kolonel Dusartplein 34/1,
aangeduid als curator teneinde de onbeheerde nalatenschap van wijlen
de heer Aendekerk, Johan Mathieu Maria Dominique, geboren te Genk
op 19 februari 1968, in leven laatste wonende te 3500 Hasselt, Runk-
stersteenweg 136/3, en overleden te Diepenbeek op 27 augustus 2010,
te beheren. Belanghebbende partijen doen hun rechten per aangetekend
schrijven kennen aan de curator binnen de drie maanden vanaf de
huidige publicatie.

(Get.) Astrid Clabots, advocaat.
(47099)
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Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 16 december 2010 door de
eerste kamer der rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Thomas Leroy, advocaat te
9200 Dendermonde, Gentsesteenweg 2, werd aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Mertens, Karel Maria
Simon, geboren te Dendermonde op 21 januari 1966, laatst wonende te
9200 Dendermonde, Serbosstraat 4/13, en overleden te Dendermonde
op 6 oktober 2008.

Dendermonde, 24 december 2010.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) Sonja Lievens.

(47100)

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 16 december 2010 door de
eerste kamer der rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Marianne Macharis, advocaat
te 9200 Dendermonde, Koningin Astridlaan 8, werd aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Meert, Hermina
Canera, geboren te Moerzeke op 10 november 1911, laatst verblijvende
te 9240 Zele, Koevliet 3, en overleden te Zele op 16 december 1993.

Dendermonde, 24 december 2010.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) Sonja Lievens.
(47101)

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 9 december 2010 door de
eerste kamer der rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, zitting
houdende in burgerlijke zaken, dat Mr. Renaat Van De Sijpe, advocaat
te 9100 Sint-Niklaas, Driekoningenstraat 140, werd aangesteld als
curator over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Bruynen, Marie-
Louise, geboren te Temse op 8 juli 1947, laatst verblijvende te
9140 Temse, Stationstraat 34A, en overleden te Temse op 17 maart 2009.

Dendermonde, 24 december 2010.

De griffier-hoofd van dienst, (get.) Sonja Lievens.
(47102)

BIJLAGE tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2010 − ANNEXE au Moniteur belge du 31 décembre 2010

Université libre de Bruxelles

Liste des membres du conseil d’administration de l’U.L.B.

Composition en vigueur à dater du 20 décembre 2010

En application des Statuts organiques de l’U.L.B., tels que modifiés par le Conseil d’Administration de l’U.L.B. du 24 juin 1991 (Moniteur belge du
8 août 1991), modifiés le 21 octobre 1991 (Moniteur belge du 22 novembre 1991), le 5 juillet 1993 (Moniteur belge du 20 août 1993), le 25 avril 1994
(Moniteur belge du 21 juin 1994), le 2 juillet 2001 (Moniteur belge du 20 juillet 2001), le 24 novembre 2003 (Moniteur belge du 9 mars 2004), le
23 mai 2005 (Moniteur belge du 1er septembre 2005), le 2 juillet 2007 (Moniteur belge du 8 octobre 2007), le 19 octobre 2009 (Moniteur belge du
10 février 2010) et le 10 mai 2010 (Moniteur belge du 11 octobre 2010)

Membres effectifs avec voix délibérative

M. Jean-Louis VANHERWEGHEM, Président du Conseil d’administration, square P. Hauwaerts 19, 1140 BRUXELLES

M. Fabrizio BUCELLA, Vice-Président du Conseil d’administration, chaussée de Boondael 250, 1050 BRUXELLES

M. Didier VIVIERS, Recteur, avenue de Floréal 98, 1180 BRUXELLES

M. Pierre de MARET, Pro-Recteur, rue Edith Cavell 103B, 1180 BRUXELLES

Doyens de Faculté

M. Manuel COUVREUR, Vice-Doyen faisant fonction de Doyen de la Faculté de Philosophie et Lettres, rue Royale Sainte-Marie 102,
1030 BRUXELLES

Mme Annemie SCHAUS, Faculté de Droit et de Criminologie, rue Vanderlinden 35, 1030 BRUXELLES

M. Jean-Michel DE WAELE, Faculté des Sciences sociales et politiques, rue Emile Feron 16, 1160 BRUXELLES

M. Mathias DEWATRIPONT, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, rue de Spa 52, 1000 BRUXELLES

M. Alain CONTENT, Faculté des Sciences psychologiques et de l’Education, rue de l’Abbaye 62, 1050 BRUXELLES

M. Francis METZGER, Faculté d’Architecture, rue aux Laines 40, 1000 BRUXELLES

Mme Martine LABBÉ, Faculté des Sciences, Destelheidestraat 29, 1653 BEERSEL

M. Sylvain MEURIS, Faculté de Médecine, avenue des Jardins 62, bte 3, 1030 BRUXELLES

M. Jean-Claude MAUN, Faculté des Sciences appliquées, rue Vanden Bossche 36, 1140 EVERE

Représentant des Entités d’enseignement et de recherche indépendantes de facultés

Mme Marianne DONY, rue du Vindictive 11, bte 1, 1040 BRUXELLES

Membres du corps académique

Mme Catherine DEHON, rue de Rosières 28, bte 1, 1332 RIXENSART

M. Pierre VAN ANTWERPEN, avenue de Levis Mirepoix 125, bte 4, 1090 BRUXELLES

M. Serge SCHIFFMANN, rue Papenkasteel 38, 1180 UCCLE

Mme Julie ALLARD, rue Sans Souci 112, 1050 BRUXELLES

M. Marcel ROOZE, rue de l’Hôtel 7, 7090 STEENKERQUE
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M. François HORLIN, avenue du Haras 153, 1150 BRUXELLES

Mme Valérie PIETTE, Alboom 41, 1780 WEMMEL

Membres du corps scientifique n’appartenant pas au corps académique

M. Grégory LEWKOWICZ, rue Arthur Diderich 10, bte 1, 1060 BRUXELLES

Mme Gaëlle AMERIJCKX, rue de l’Aqueduc 20, 1060 BRUXELLES

Mme Catherine CHOQUE, rue de Differdange 108, 4437 SOLBECQ

M. Nicolas GOTHELF, rue Groeselenberg 37A, bte 4, 1180 BRUXELLES

M. Jonathan LAVOIE, rue du Vieux Foriest 38, bte 8, 1420 BRAINE-L’ALLEUD

Représentants des étudiants

Mme Céline HUSSON, Faculté de Philosophie et Lettres, avenue Besme 103, 1190 BRUXELLES

M. Alexandre HUBLET, Faculté de Droit et de Criminologie, Dieweg 27, 1970 WEZEMBEEK-OPPEM

M. Laszlo SCHONBRODT, Faculté des Sciences sociales et politiques et Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, rue
des Coteaux 77, 4800 VERVIERS

M. Nicolas DEBUE, Faculté des Sciences psychologiques et de l’Education, rue des Boers 46, 1040 BRUXELLES

M. Félix DROUET, Faculté d’Architecture, La Tournerie F, 44810 HERIC

M. Elie JESURAN, Faculté des Sciences, avenue de Messidor 113, 1180 BRUXELLES

M. Jérôme LECHIEN, Faculté de Médecine, rue Vivier-Anon 7, 5140 SOMBREFFE

M. Maxime DEFOUR, Faculté des Sciences appliquées, place Max Buset 9, 7141 MONT-SAINT-ALDEGONDE

M. Lionel LORAND, Entités d’enseignement et de recherche indépendantes des facultés, rue de l’Amblève 26, 1160 BRUXELLES

Membres du Personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé (P.A.T.G.S.)

M. Jean-Charles DUPIN, rue de la Papyrée 35, 1420 BRAINE-L’ALLEUD

Mme Tonina BIANCO, avenue Antoine Depage 31, 1000 BRUXELLES

M. Adrien ANTONIOL, avenue de l’Université 60, 1050 BRUXELLES

M. Marc LORENT, Vieux Moulin 15, 7890 WODECQ

M. Pascal DUMORTIER, avenue des Fougères 5, 1420 ITTRE

Délégué de l’Union des anciens étudiants (U.A.E.)

M. Albert VAN WETTER, drève des Châtaigniers 20, 1410 WATERLOO

Membres représentatifs de la vie sociale, politique et économique du pays et ayant témoigné de leur attachement à l’Université

M. Freddy THIELEMANS, avenue Richard Neyberg 39, 1020 BRUXELLES

Mme Françoise SCHEPMANS, avenue de la Liberté 94, 1080 BRUXELLES

M. Benoît FRYDMAN, rue des Ailes 73, bte 33, 1030 BRUXELLES

M. Jean-François CATS, Lozenberg 22, B2, 1932 Zaventem-Sint-Stevens-Woluwe

Membres avec voix consultative

Vice-Doyens de Faculté
M. Manuel COUVREUR, Faculté de Philosophie et Lettres, rue Royale Sainte-Marie 102, 1030 BRUXELLES
Mme Andrée PUTTEMANS, Faculté de Droit et de Criminologie, Kameelstraat 6, 1700 DILBEEK
M. Pierre DESMAREZ, Faculté des Sciences sociales et politiques, avenue du Congo 2, bte 4, 1050 BRUXELLES
M. Bruno VAN POTTELSBERGHE, Faculté Solvay Brussels School of Economics and Management, rue Edmond Picard 62, 1180 BRUXELLES
M. Philippe FOUCHET, Faculté des Sciences psychologiques et de l’Education, avenue de l’Hippodrome 85, 1050 BRUXELLES
M. Jean-Louis GENARD, Faculté d’Architecture, rue François Stroobant 8, 1050 BRUXELLES
M. François RENIERS, Faculté des Sciences, clos des Chênes 5, 1170 BRUXELLES
M. Yvon ENGLERT, Faculté de Médecine, Barakkenbergstraat 9, 1540 HERNE
M. Pierre MATHYS, Faculté des Sciences appliquées, rue de Bossière 10, 5640 METTET

Représentant des Entités d’enseignement et de recherche indépendantes des facultés
M. Jean-Jacques MORAINE, rue d’en Haut 8, 7830 SILLY

Membres suppléants

Suppléant du Pro-Recteur
Mme Françoise THYS-CLEMENT, Recteur honoraire, avenue Hugo Van Der Goes 136, 1160 BRUXELLES

Membres du corps académique
M. Jean-Christophe LELOUP, suppléant de Mme C. DEHON, avenue Henri Jaspar, 92, bte 6, 1060 BRUXELLES
M. Alain BOOM, suppléant de M. P. VAN ANTWERPEN, avenue Van Zuylen 64, 1180 UCCLE
M. Axel CLEEREMANS, suppléant de M. S. SCHIFFMANN, avenue Guillaume Gilbert 75, 1050 BRUXELLES
M. Efraïm AVNI, suppléant de Mme J. ALLARD, avenue Joseph Jongen 87, 1180 BRUXELLES
M. Ludovic HENNEBEL, suppléant de M. M. ROOZE, chaussée de Boondael 396, 1050 BRUXELLES
M. Eric DE KEULENEER, suppléant de M. F. HORLIN, avenue des Phalènes 28, 1000 BRUXELLES
Mme Nathalie VAECK, suppléant de Mme V. PIETTE, rue du Collège 35, 1050 BRUXELLES

Membres du corps scientifique n’appartenant pas au corps académique
M. Arnaud VAN WAEYENBERGE, suppléant de M. G LEWKOWICZ, avenue de Septembre 8A, bte 16, 1200 BRUXELLES
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Mme Christel VAN RANST, suppléante de M. N. GOTHELF, Dreef 3, 1651 LOT

Représentants des étudiants

M. Félix MORTELMANS, 1er suppléant de Mme C. HUSSON, Grote Baan 178, 1620 DROGENBOS

M. Martin DETHIER, 1er suppléant de M. A. HUBLET, rue de Hombourg 15, 4850 MONTZEN

M. Kévin VILAIN, 1er suppléant de M. L. SCHONBRODT, rue de Facqz 22, 1000 BRUXELLES

Mme Marie-Elise DOS REIS TRAVANCA, 1re suppléante de M. N. DEBUE, avenue Armand HUYSMAN 177, 1050 BRUXELLES

M. Jérémy GROSMAN, 1er suppléant de M. E. JESURAN, avenue Julien Hanssens 30, 1082 BRUXELLES

M. Géry DONCK, 1er suppléant de M. J. LECHEIN, chemin des Coquelicots 14, 1630 LINKEBEEK

M. Corentin FROMENT, 1er suppléant de M. M. DEFOUR, rue Edouard Michiel 24, 1180 BRUXELLES

M. Ludovic VOET, 1er suppléant de M. L. LORAND, avenue Antoine Depage 31, 1000 BRUXELLES

Membres du Personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé (P.A.T.G.S.)

M. Luc MASSAER, suppléant de M. J.-C. DUPIN, avenue Arnaud Fraiteur 30, 1050 BRUXELLES

M. Didier GEORGES, suppléant de Mme T. BIANCO, rue de Mons 41, bte 1, 1400 NIVELLES

Mme Lucie MASY, suppléante de M. A. ANTONIOL, avenue de l’Armée 99, 1040 BRUXELLES

M. Raymond PENNINCKX, suppléant de M. M. LORENT, rue du Broeck 126, 1070 BRUXELLES

Mme Nadia GAMMAR, suppléante de M. P. DUMORTIER, boulevard Théo Lambert 20, 1070 BRUXELLES

Membre élu par l’U.A.E.

M. Jean-Michel THOMAS, suppléant de M. A. VAN WETTER, rue Lenoir 18, 1090 JETTE

2e suppléants étudiants

Mme Elodie FRANCART, 2e suppléante de M. A. HUBLET, rue du Moulin au Bois 2, 7000 MONS

Mme Lisa SALLUSTIO, 2e suppléante de M. L. SCHONBRODT, rue Louis Caty 61, 7033 CUESMES

Mme Aude PARRENT, 2e suppléante de M. N. DEBUE, clos James Ensor 6, 7712 HERSEAUX

M. Martin CASIER, 2e suppléant de M. E. JESURAN, rue de l’Hospice communal 115, 1170 BRUXELLES

M. William GUILLET, 2e suppléant de M. J. LECHIEN, rue Vivier Anon 7, 5140 SOMBREFFE

M. Haroun FRID, 2e suppléant de M. M. DEFOUR, Kerkveldstraat 190, 1650 BEERSEL

Mme Pauline EVRARD, 2e suppléante de M. Lionel LORAND, rue Jacques Rayé 12, 1030 SCHAERBEEK

Assistent de droit

M. Laurent DESPY, Délégué du Gouvernement, rue Isabelle Brunelle 28, 5380 FERNELMONT

M. Jacques WARNIMONT, délégué du Ministre du Budget, avenue du Manoir d’Anjou 51, 1150 BRUXELLES

Assiste statutairement

Mme Monique TAVERNIER, Secrétaire de l’Université, rue des Glaïeuls 37, bte 7, 1180 BRUXELLES

Bureau de l’Université

Membres effectifs

M. Jean-Louis VANHERWEGHEM, Président du Conseil d’Administration

M. Didier VIVIERS, Recteur de l’U.L.B.

M. Pierre de MARET, Pro-Recteur

Mme Catherine DEHON, membre du corps académique

M. Pierre VAN ANTWERPEN, membre du corps académique

M. Grégory LEWKOWICZ, membre du corps scientifique

M. Alexandre HUBLET, étudiant

M. Jérôme LECHIEN, étudiant

Mme Tonina BIANCO, membre du P.A.T.G.S.
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Membres suppléants
Mme Julie ALLARD, suppléante de Mme C. DEHON
M. Serge SCHIFFMANN, suppléant de M. P. VAN ANTWERPEN
M. Elie JESURAN, suppléant de M. A. HUBLET
M. Nicolas DEBUE, suppléant de M. J. LECHIEN
M. Adrien ANTONIOL, suppléant de Mme T. BIANCO
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