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WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
MINISTERIE
VAN BINNENLANDSE ZAKEN
[98/21238]
N. 98 — 1503
12 JUNI 1998. — Wijziging
aan de Grondwet (1) (2)
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen
zullen, Onze Groet.

MINISTERE
DE L’INTERIEUR

MINISTERIUM
DES INNERN

F. 98 — 1503
[98/21238]
12 JUIN 1998. — Modification
à la Constitution (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

D. 98 — 1503
[98/21238]
12 JUNI 1998. — Abänderung
der Verfassung (1) (2)
Albert II, König der Belgier,
Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß.

De Kamers hebben, in de door artikel 195
van de Grondwet bepaalde voorwaarden, aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Les Chambres ont adopté dans les conditions prescites par l’article 195 de la Constitution, et Nous sanctionnons ce qui suit :

Die Kammern haben unter den in Artikel 195 der Verfassung vorgeschriebenen
Bedingungen das Folgende angenommen, und
Wir sanktionieren es :

Enig artikel. Artikel 103 van de Grondwet
wordt vervangen als volgt :

Article unique. L’article 103 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

Einziger Artikel- Artikel 103 der Verfassung
wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:

« Art. 103. - Ministers worden voor misdrijven die zij in de uitoefening van hun ambt
mochten hebben gepleegd, uitsluitend berecht
door het hof van beroep. Hetzelfde geldt voor
misdrijven die ministers buiten de uitoefening
van hun ambt mochten hebben gepleegd en
waarvoor zij worden berecht tijdens hun
ambtstermijn. De artikelen 59 en 120 zijn in
voorkomend geval niet van toepassing.

« Art. 103. - Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d’appel pour les
infractions qu’ils auraient commises dans
l’exercice de leurs fonctions. Il en est de même
des infractions qui auraient été commises par
les ministres en dehors de l’exercice de leurs
fonctions et pour lesquelles ils sont jugés
pendant l’exercice de leurs fonctions. Le cas
échéant, les articles 59 et 120 ne sont pas
applicables.

« Art. 103. - Über Minister wird für Straftaten, die sie in der Ausübung ihres Amtes
begangen haben sollten, ausschließlich durch
den Appellationshof gerichtet. Dies gilt auch
für Straftaten, die Minister außerhalb der
Ausübung ihres Amtes begangen haben
sollten und für die während der Zeit der
Ausübung ihres Amtes über sie gerichtet wird.
Gegebenenfalls kommen die Artikel 59 und
120 nicht zur Anwendung.

De wet bepaalt op welke wijze tegen hen in
rechte wordt opgetreden, zowel bij de vervolging als bij de berechting.

La loi détermine le mode de procéder contre
eux, tant lors des poursuites que lors du
jugement.

De wet wijst het bevoegde hof van beroep
aan, dat in algemene vergadering zitting houdt,
en bepaalt de samenstelling ervan. Tegen de
arresten van het hof van beroep is beroep
mogelijk bij het Hof van Cassatie, in verenigde
kamers, dat niet in de beoordeling van de
zaken zelf treedt.
De vervolging in strafzaken van een
minister kan enkel worden ingesteld en geleid
door het openbaar ministerie bij het bevoegde
hof van beroep.

La loi désigne la cour d’appel compétente,
qui siège en assemblée générale, et précise la
composition de celle-ci. Les arrêts de la cour
d’appel sont susceptibles d’un pourvoi devant
la Cour de cassation, chambres réunies, qui ne
connaît pas du fond des affaires.
Seul le ministère public près la cour d’appel
compétente peut intenter et diriger les poursuites en matière répressive à l’encontre d’un
ministre.

Das Gesetz bestimmt, auf welche Weise
gegen sie vorgegangen wird, sowohl bei der
Verfolgung als auch, wenn über sie gerichtet
wird.
Das Gesetz bestimmt den zuständigen Appellationshof, der in Generalversammlung tagt,
und gibt ihre Zusammensetzung an. Gegen
die Entscheide des Appellationshofes kann
eine Beschwerde eingereicht werden beim
Kassationshof in vereinigten Kammern, der
nicht über die Sache selbst erkennt.
Nur die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Appellationshof kann die Verfolgung in
Strafsachen gegen einen Minister einleiten
und führen.

(1) Verklaring tot herziening van de Grondwet (Belgisch Staatsblad van 12 april 1995).

(1) Déclaration de révision de la Constitution (Moniteur belge du 12 avril 1995).

(1) Erklärung zur Revision der Verfassung
(Belgisches Staatsblatt vom 12. April 1995)

(2) Gewone zitting 1997-1998.
Kamer van volksvertegenwoordigers
Parlementaire Stukken. — Voorstel en toelichting, nr. 1258/1. — Amendementen,
nrs. 1258/2 tot 4. — Verslag, nr. 1258/5. —
Tekst aangenomen door de Commissie, nr.
1258/6. — Amendement, nr. 1258/7. — Aanvullend verslag, nr. 1258/8. — Amendementen, nrs. 1258/9 en 10. — Tekst aangenomen in
plenaire vergadering en overgezonden aan de
Senaat, nr. 1258/11.
Parlementaire Handelingen. — Bespreking en
aanneming. Vergaderingen van 10, 12 maart,
22 en 28 april 1998.

(2) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants
Documents parlementaires. — Proposition et
développements, n° 1258/1. — Amendements, n o s 1258/2 à 4. — Rapport,
n° 1258/5. — Texte adopté par la Commission,
n° 1258/6. — Amendement, n° 1258/7. —
Rapport complémentaire, n° 1258/8. — Amendements, nos 1258/9 et 10. — Texte adopté
en séance plénière et transmis au Sénat,
n° 1258/11.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séances des 10, 12 mars, 22 et
28 avril 1998.

(2) Ordentliche Sitzungsperiode 1997-1998
Abgeordnetenkammer
Parlamentsdokumente — Vorschlag und Erläuterungen Nr. 1258/1 — Abänderungsanträge
Nr. 1258/2 bis 4 — Bericht Nr. 1258/5 — Von
der Kommission angenommener Text
N r. 1 2 5 8 / 6 — A b ä n d e ru n g s a n t r a g
Nr. 1258/7 — Zusatzbericht Nr. 1258/8 —
Abänderungsanträge Nr. 1258/9 und 10 — In
der Plenarsitzung angenommener und dem
Senat übermittelter Text Nr. 1258/11
Parlamentsannalen — Besprechung und
Annahme. Sitzungen vom 10., 12. März, 22.
und 28. April 1998

Senaat.
Parlementaire Stukken. — Tekst overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 1-964/1. — Verslag, nr. 1-964/2. —
Tekst aangenomen door de Commissie,
nr. 1-964/3. — Tekst aangenomen in plenaire
vergadering, nr. 1-964/4.

Sénat.
Documents parlementaires. — Texte transmis par la Chambre des représentants,
n° 1-964/1. — Rapport, n° 1-964/2. — Texte
adopté par la Commission, n° 1-964/3. —
Texte adopté en séance plénière, n° 1-964/4.

Senat
Parlamentsdokumente — Von der Abgeordnetenkammer übermittelter Text Nr. 1-964/1 —
Bericht Nr. 1-964/2 — Von der Kommission
angenommener Text Nr. 1-964/3. — In der
Plenarsitzung angenommener Text, Nr. 1-964/4.

Parlementaire Handelingen. — Bespreking en
aanneming. Vergadering van 11 juni 1998.

Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 11 juin 1998.

Parlamentsannalen — Besprechung und
Annahme. Sitzung vom 11. Juni 1998
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Voor elke vordering tot regeling van de
rechtspleging, voor elke rechtstreekse dagvaarding voor het hof van beroep en, behalve bij
ontdekking op heterdaad, voor elke aanhouding, is het verlof van de Kamer van volksvertegenwoordigers vereist.
De wet bepaalt de procedure die moet
worden gevolgd indien de artikelen 103
en 125 beide van toepassing zijn.
Aan een overeenkomstig het eerste lid veroordeeld minister kan geen genade worden
verleend dan op verzoek van de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
De wet bepaalt in welke gevallen en volgens
welke regels de benadeelde partijen een
burgerlijke rechtsvordering kunnen instellen.
Overgangbepaling
Dit artikel is niet van toepassing op de feiten
waarvoor daden van opsporing werden verricht en op vervolgingen ingesteld vóór de
inwerkingtreding van de wet tot uitvoering
ervan.
Hiervoor geldt de volgende regeling : de
Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het
recht ministers in beschuldiging te stellen en
hen te brengen voor het Hof van Cassatie. Dit
alleen is bevoegd om hen te berechten, in
verenigde kamers, in de gevallen en met
toepassing van de straffen die in de strafwetten zijn bepaald. De wet van 17 december 1996
houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering
van artikel 103 van de Grondwet blijft terzake
gelden. »

Toutes réquisitions en vue du règlement de
la procédure, toute citation directe devant la
cour d’appel et, sauf le cas de flagrant délit,
toute arrestation nécessitent l’autorisation de
la Chambre des représentants.

Alle Anträge auf Regelung des Verfahrens,
jede direkte Ladung vor den Appellationshof
und, außer bei Entdeckung auf frischer Tat,
jede Festnahme bedürfen der Genehmigung
der Abgeordnetenkammer.

La loi détermine la procédure à suivre
lorsque les articles 103 et 125 sont tous deux
applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre
condamné conformément à l’alinéa premier
qu’à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon
quelles règles les parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n’est pas applicable aux
faits qui ont fait l’objet d’actes d’information
ni aux poursuites intentées avant l’entrée en
vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.

Das Gesetz bestimmt das Verfahren, das
einzuhalten ist, wenn die Artikel 103 und 125
beide anwendbar sind.
Ein gemäß Absatz 1 verurteilter Minister
kann nur auf Ersuchen der Abgeordnetenkammer begnadigt werden.

Kondigen deze bepaling af, bevelen dat zij
met ’s Lands zegel zal worden bekleed en
door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 12 juni 1998.

Promulguons la présente disposition, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et
publiée par le Moniteur belge.

Dans ce cas, la règle suivante est
d’application : la Chambre des représentants a
le droit de mettre en accusation les ministres et
de les traduire devant la Cour de cassation.
Cette dernière a seule le droit de les juger,
chambres réunies, dans les cas visés dans les
lois pénales et par application des peines
qu’elles prévoient. La loi du 17 décembre 1996
portant exécution temporaire et partielle de
l’article 103 de la Constitution reste
d’application en la matière. »

Donné à Bruxelles, le 12 juni 1998.

ALBERT

Das Gesetz bestimmt, in welchen Fällen und
nach welchen Regeln die geschädigten Parteien eine Zivilklage erheben können.
Übergangsbestimmung
Vorliegender Artikel ist weder anwendbar
auf Taten, die Gegenstand von Voruntersuchungen gewesen sind, noch auf Verfolgungen, die vor Inkrafttreten des Gesetzes zu
seiner Ausführung eingeleitet worden sind.
In diesem Fall gilt folgende Regel : Die
Abgeordnetenkammer hat das Recht, gegen
die Minister Anklage zu erheben und sie vor
den Kassationshof zu stellen. Dieser allein ist
zuständig, um in vereinigten Kammern über
sie zu richten in den Fällen und unter Anwendung der Strafen, die in den Strafgesetzen
bestimmt sind. Das Gesetz vom 17. Dezember 1996 zur zeitweiligen und teilweisen Ausführung von Artikel 103 der Verfassung bleibt
diesbezüglich anwendbar.»
Wir fertigen die vorliegende Bestimmung
aus und ordnen an, daß sie mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische
Staatsblatt veröffentlicht wird.
Gegeben zu Brüssel, den 12. Juni 1998

ALBERT

Van Koningswege :

ALBERT

Par le Roi :

Von Königs wegen:

De Eerste Minister,
J.-L. DEHAENE
De Minister van Binnenlandse Zaken,
L. TOBBACK

Le Premier Ministre,
J.-L. DEHAENE
Le Ministre de l’Intérieur,
L. TOBBACK

Der Premierminister,
J.-L. DEHAENE
Der Minister des Innern,
L. TOBBACK

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
T. VAN PARYS

Scellé du sceau de l’Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS

Mit dem Staatssiegel versehen:
Der Minister der Justiz,
T. VAN PARYS

*
MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES

N. 98 — 1504
[C − 98/3257]
28 MEI 1998. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 22 oktober 1997 betreffende de algemene regels inzake
de lineaire obligaties en het ministerieel besluit van 24 januari 1991
betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten

F. 98 — 1504
[C − 98/03257]
28 MAI 1998. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires et l’arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à
l’émission des certificats de trésorerie libellés en francs

De Minister van Financien,
Gelet op artikel 37 van de Gecoördineerde Grondwet;
Gelet op de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de
effecten van de overheidsschuld en het monetaire instrumentarium;
Gelet op de wet van 19 december 1997 houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998, inzonderheid op artikel 8, § 1, 1° en 2°;
Gelet op het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de
lineaire obligaties, inzonderheid op artikel 8, lid 1;
Gelet op het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 betreffende de
algemene regels inzake de lineaire obligaties;

Le Ministre des Finances,
Vu l’article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette
publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 19 décembre 1997 contenant le budget des Voies et
Moyens de l’année budgétaire 1998, notamment l’article 8, § 1er, 1° et 2°;
Vu l’arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires,
notamment l’article 8, alinéa 1;
Vu l’arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales
concernant les obligations linéaires;
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Gelet op het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de
uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten, gewijzigd bij
de ministeriële besluiten van 22 november 1991, 23 februari en
2 juli 1993, 3 februari en 25 juli 1994;
Overwegende dat de groep « Fin Euro » van het Commissariaatgeneraal voor de euro aanbevolen heeft de berekeningswijze van de
interestdagen op de obligatiemarkten en de markt voor schatkistcertificaten te wijzigen voor de transacties die vereffend worden vanaf
1 januari 1999;
Overwegende dat het aangewezen is vanaf nu de inschrijvers op
lineaire obligaties en op schatkistcertificaten in te lichten over de
reglementaire wijzigingen die van toepassing zullen zijn op de
berekening van de opgelopen interesten vanaf de voormelde datum,
Besluit :
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Vu l’arrêté ministériel du 24 janvier 1991 relatif à l’émission de
certificats de trésorerie libellés en francs modifié par les arrêtés
ministériels des 22 novembre 1991, 23 février et 2 juillet 1993, 3 février et
25 juillet 1994;
Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à
l’euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d’intérêts
sur les marchés obligataires et le marché des certificats de trésorerie
pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;
Considérant qu’il s’indique d’informer dès maintenant les souscripteurs d’obligations linéaires et de certificats de trésorerie des modifications réglementaires qui seront applicables dans le calcul des intérêts
courus à partir de la date précitée,
Arrête :

Artikel 1. Artikel 18 van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997
betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties wordt
vervangen door de volgende bepaling :

Article 1er. L’article 18 de l’arrêté ministériel du 22 octobre 1997
relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 18. Het door de koper op de valutadatum van de uitgifte te
betalen bedrag, is de geboden prijs of de inschrijvingsprijs, verhoogd
met de opgelopen interesten die berekend worden volgens de onderstaande formule :

« Art. 18. Le montant à payer par l’acquéreur, à la date de valeur de
l’émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des
intérêts courus calculés selon la formule ci-après :

x nb, waarin
- I gelijk is aan het bedrag van de opgelopen interesten;
- Y gelijk is aan het nominale bedrag van de toe te kennen effecten;
- t de nominale jaarlijkse interestvoet is van de toe te kennen effecten
voor de lopende interestperiode op de valutadatum van de uitgifte;
- n het exacte aantal kalenderdagen is tussen de aanvangsdatum van
de op de valutadatum van de uitgifte lopende interestperiode (inbegrepen) en de valutadatum van de uitgifte (niet inbegrepen);
- bij uitgifte van lineaire obligaties tegen vaste rentevoet, b gelijk is
aan het exacte aantal kalenderdagen tussen de aanvangsdatum van de
op de valutadatum van de uitgifte lopende interestperiode (inbegrepen) en de vervaldag van de interesten van deze periode (niet
inbegrepen);
Bij uitgifte van lineaire obligaties met variabele rente, is b gelijk aan
360.
Als de valutadatum samenvalt met een vervaldag van interesten, is
de koper geen enkele gelopen interest verschuldigd. »

x nb, où
- I est égal au montant des intérêts courus;
- Y est égal au montant nominal des titres à attribuer;
- t est le taux d’intérêt nominal annuel des titres à attribuer pour la
période d’intérêts en cours à la date de valeur de l’émission;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de
la période d’intérêts en cours à la date de valeur de l’émission (compris)
et la date de valeur de l’émission (non comprise);
- en cas d’émission d’obligations linéaires à taux fixe, b est égal au
nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période
d’intérêts en cours à la date de valeur de l’émission (compris) et le jour
d’échéance des intérêts de cette période (non compris);

Art. 2. Artikel 10, lid 3 van het ministerieel besluit van
24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte
schatkistcertificaten, wordt vervangen door de volgende bepaling :

Art. 2. L’article 10, alinéa 3 de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1991
relatif à l’émission des certificats de trésorerie libellés en francs est
remplacé par la disposition suivante :

« De voorgestelde rentevoet dient de nominale rentevoet (i) te zijn
waartegen de op de vervaldag verschuldigde interesten worden
berekend met toepassing van de volgende formule :

« Le taux d’intérêt proposé doit être le taux d’intérêt nominal (i)
d’après lequel les intérêts dus à l’échéance sont calculés selon la
formule suivante :

I=Yx

t
100

geleend bedrag x

i
100

n

I=Yx

t
100

En cas d’émission d’obligations linéaires à taux variable, b est égal à
360.
Si le jour de valeur de l’émission coı̈ncide avec le jour d’une échéance
d’intérêt, aucun intérêt couru n’est dû par l’acquéreur. »

montant emprunté x

i
100

n

x 360
waarbij n het exact aantal kalenderdagen is tussen de waardedatum
van de aanbesteding (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen)
van de toe te wijzen schatkistcertificaten. »

x 360
où n représente le nombre exact de jours calendrier compris entre la
date de valeur de l’adjudication (incluse) et la date de l’échéance (non
incluse) des certificats de trésorerie à attribuer. »

Art. 3. Artikel 17, lid 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door
de volgende bepaling :

Art. 3. L’article 17, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la
disposition suivante :

« Het op de waardedatum door de inschrijver te betalen bedrag (C)
dat overeenkomt met het door de Staat ontleende bedrag voor iedere in
overweging genomen offerte, wordt berekend volgens de volgende
formule :

« Le montant à payer (C) par le souscripteur à la date de valeur de
l’adjudication, qui correspond au montant emprunté par l’Etat pour
chaque offre prise en considération, est calculé par l’application de la
formule suivante :

waarbij
- y staat voor het toegewezen bedrag van de offerte;
- i gelijk is aan de voorgestelde rentevoet van de toegewezen offerte;
- n het exact aantal kalenderdagen is tussen de waardedatum van de
aanbesteding (inbegrepen) en de vervaldatum (niet inbegrepen) van de
toegewezen schatkistcertificaten. »

où
- y représente le montant adjugé de l’offre;
- i correspond au taux d’intérêt proposé de l’offre adjugée;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre la date de valeur de
l’adjudication (incluse) et la date d’échéance (non incluse) des certificats
de trésorerie adjugés. »

Art. 4. Artikel 1 van dit besluit treedt in werking op 29 december 1998.

Art. 4. L’article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 29 décembre 1998.

De artikelen 2 en 3 van dit besluit treden in werking op 30 december 1998.

Les articles 2 et 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 30 décembre 1998.
Bruxelles, le 28 mai 1998.

Brussel, 28 mei 1998.
Ph. MAYSTADT

Ph. MAYSTADT
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
N. 98 — 1505
[S − C − 35605]
7 APRIL 1998. — Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van de thuisverzorging
De Vlaamse regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen gewijzigd bij de wet van
8 augustus 1988 en de bijzondere wetten van 12 januari 1989, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994,
5 april 1995, 25 maart 1996, en het bijzonder decreet van 24 juli 1996 en de bijzondere wet van 4 december 1996;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en ondersteuning van
de thuisverzorging;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 18 november 1997;
Gelet op de beraadslaging van de Vlaamse regering op 17 december 1997 betreffende de aanvraag om advies bij
de Raad van State binnen een termijn van een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op 3 februari 1998 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚,
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie en
ondersteuning van de thuisverzorging wordt vervangen door wat volgt :
« Artikel 6. § 1. Samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging kunnen erkend en gesubsidieerd worden
binnen een regio die ten minste 25 000 inwoners telt. Per regio kan één samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging
worden erkend.
§ 2. Het samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging heeft de vorm van een rechtspersoon zonder
winstoogmerk. »
Art. 2. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1˚ in § 1, eerste lid, worden de woorden ″erkende centra voor maatschappelijk welzijn″ vervangen door de
woorden ″erkende centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen″;
2˚ § 1, vijfde lid, wordt vervangen door :
« Het samenwerkingsinitiatief nodigt alle in de regio actief bij de thuisverzorging betrokken diensten of
organisaties uit tot samenwerking. Het moet elke dienst of organisatie, die dit wenst en die zich ertoe verbindt de
reglementering na te leven, opnemen, tenzij het gegronde redenen heeft om een dienst of organisatie te weigeren. Een
weigeringsbeslissing wordt met vermelding van de redenen meegedeeld aan de betrokken dienst of organisatie aan de
administratie Gezondheidszorg van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Een geweigerde dienst of organisatie
kan die administratie verzoeken om te bemiddelen met het oog op zijn of haar opname. Aldus moet het
samenwerkingsinitiatief minstens 50 % van de in de regio georganiseerde professionele zorg vertegenwoordigen op
basis van een inventaris die bij de erkenningsaanvraag wordt gevoegd. De minister bepaalt de wijze waarop deze
inventaris wordt opgemaakt en waarop de representativiteit wordt geëvalueerd. »;
3˚ in § 1 wordt het zesde lid opgeheven;
4˚ § 2 wordt opgeheven;
5˚ in § 3 wordt 2˚ vervangen door wat volgt :
« 2˚ de statuten en de samenstelling van het bestuursorgaan;″;
6˚ in § 3 wordt 3˚ vervangen door wat volgt :
« 3˚ secretariaat″;
7˚ in § 3 wordt 6˚ vervangen door wat volgt :
« 6˚ de taakverdeling tussen de coördinator zoals bedoeld in artikel 8, 3˚, van het besluit en de zorgbemiddelaar
zoals bedoeld in artikel 10 van het besluit. » ;
8˚ in § 3 wordt 7˚ vervangen door wat volgt :
« 7˚ de financiële afspraken m.b.t. de besteding van de in artikel 15 bedoelde toelagen en de eventuele andere door
de partners ingebrachte middelen voor de organisatie van gemeenschappelijke activiteiten, waaronder de eventuele
toekenning van middelen aan de zorgbemiddelaar″;
8˚ in § 3 wordt 8˚ vervangen door wat volgt :
« 8˚ de verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid van het samenwerkingsinitiatief, de burgerlijke
aansprakelijkheid van elk personeelslid of elke vrijwilliger voor schade aangebracht aan het samenwerkingsinitiatief,
aan de hulpvrager of aan derden tijdens de uitvoering van de activiteiten″;
10˚ in § 3 worden 9˚ en 10˚ opgeheven.
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Art. 3. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een tweede lid, dat luidt als volgt :
« Voor het vervullen van de in het eerste lid bedoelde opdrachten moet het samenwerkingsinitiatief beschikken
over een coördinator. Die coördinator kan deeltijds tewerkgesteld zijn. Verschillende samenwerkingsinitiatieven, elk
actief in een regio van minder dan 60 000 inwoners, kunnen samen een coördinator aanwerven, die zijn functie in elk
van de betrokken samenwerkingsinitiatieven vervult. »
Art. 4. In artikel 9, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1˚ het 2˚ wordt vervangen door wat volgt :
« 2˚ actief globale informatie verspreiden i.v.m. alle voor de thuisverzorgden en thuisverzorgers nuttige informatie
inzake thuisverzorging. » ;
2˚ het 6˚ wordt vervangen door wat volgt :
« 6˚ afspraken maken over en op elkaar afstemmen van vormingsinitiatieven ondermeer inzake interdisciplinaire
samenwerking. » ;
3˚ een 7˚ wordt toegevoegd die luidt als volgt :
« 7˚ doorverwijzen in geval van specifieke individuele hulpvragen. » .
Art. 5. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Art.10. § 1. De opdracht inzake het ondersteunen en coördineren van de zorg- en hulpverlening rond de patiënt
zal worden georganiseerd op de wijze zoals bepaald in de paragrafen 2 tot en met 6.
§ 2. Op jaarbasis worden per 1000 inwoners minstens drie zorgenplannen opgesteld, voor personen die een score
behalen van minimum 5 op basis van de scoreschaal zoals beschreven in bijlage 1 van het besluit. Indien dit quotum
niet bereikt wordt, vermindert de subsidiëring ambtshalve op evenredige wijze.
Voor personen waarvoor ondersteuning en coördinatie van de thuisverzorging nodig is, stelt de zorgbemiddelaar
een zorgenplan op. De ondersteuning en coördinatie van de zorg wordt in eerste instantie gericht op personen die als
zwaar zorgbehoevend gekwalificeerd worden.
De zorgbemiddelaar wordt aangewezen door de patiënt. De zorgbemiddelaar stemt de werking van de
verschillende partners op elkaar af. De zorgbemiddelaar is één van de betrokken zorgverleners.
De zorgbemiddelaar informeert de patiënt en de thuisverzorgers omtrent de bestaande voorzieningen,
hulpmiddelen en tegemoetkomingen en verwijst hen naar gelang de aard van de behoeften eventueel door naar
bevoegde diensten of disciplines. Hij zal daarbij steeds de belangen van de patiënt en de thuisverzorgers respecteren
en bewaken.
De coördinator zorgt voor de administratieve ondersteuning en de begeleiding van de zorgbemiddelaars, zonder
zelf in hun plaats te treden. Hij ziet toe op de opmaak en de voortgang van het zorgenplan.
§ 3. Het samenwerkingsinitiatief maakt bekend op welke wijze en op welke tijdstippen de coördinator bereikbaar
is.
§ 4. Het zorgenplan waarvan melding in § 2, voorlaatste lid, bevat een goede afsprakenregeling en streeft naar een
aangepaste zorg- en hulpverlening om de zelfredzaamheid van de patiënt en het ondersteunen van de thuisverzorgers
maximaal te bevorderen.
Het zorgenplan bevat ten minste volgende informatie :
1˚ identificatie van de patiënt namelijk naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en ziekenfonds;
2˚ identificatie van de zorgbemiddelaar : naam, contactadres en telefoonnummer;
3˚ datum waarop het zorgenplan opgesteld werd, met vermelding of het om een intake of een evaluatie gaat. In
het laatste geval wordt de datum van het eerste plan vermeld;
4˚ identificatie van de bij het zorgenplan betrokken zorg- en hulpverleners namelijk naam, discipline of dienst,
contactadres en telefoonnummer. Aan deze lijst worden de bij de thuisverzorging betrokken gezins- en familieleden en
eventuele vrijwilligers toegevoegd;
5˚ schematische omschrijving van de opdrachten doe door de verschillende zorg- en hulpverleners, gezins- of
familieleden en eventuele vrijwilligers vervullen. Die taken hebben onder meer betrekking op hygiënische zorg,
mobiliteit, toepassing van geneeskundige voorschriften, sociale taken, toezicht, ondersteunende huishoudelijke taken
waarbij wordt vermeld wie, welke opdracht op welk tijdstip uitvoert;
6˚ mededelingen aan zorg- en hulpverleners, gezins- of familieleden en eventuele vrijwilligers.
§ 5. Het zorgenplan vereist de samenwerking tussen ten minste drie zorgverleners waaronder de huisarts, een of
meer(dere) andere professionele zorgverleners en/of niet-professionele zorgverleners. Het engagement van elk van de
betrokkenen wordt opgenomen in het zorgenplan, dat bewaard wordt bij de patiënt. Het zorgenplan wordt door de
patiënt, in samenspraak met de zorgbemiddelaar en andere betrokkenen geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of
beëindigd, telkens als daartoe aanleiding bestaat.
§ 6. De zorgbemiddelaar legt door middel van een bepaalde score vast in welke mate dat de patiënt hulpbehoevend
is. Hij doet dat in overleg met de bij het zorgenplan betrokken personen en eventueel in overleg met de
verantwoordelijke in de instelling waar de patiënt recent ontslagen werd of binnenkort ontslagen zal worden. De score
wordt ten minste om de drie maanden geëvalueerd. De zorgbemiddelaar bewaart de fiche waarop de score voor zorgen hulpbehoevendheid vermeld staat. »
Art. 6. In artikel 14, § 2, van hetzelfde besluit worden de woorden ″alsook met betrekking tot het aantal
subsidieerbare zorgenplannen″ geschrapt.
Art. 7. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt :
« Art. 15. § 1. Een bedrag van 13,5 frank per jaar per inwoner van de regio die bediend wordt door het
samenwerkingsinitiatief inzake thuisverzorging, wordt aan het samenwerkingsinitiatief toegekend. Voor de regio
Brussel wordt geacht dat 20% van de inwoners van Brussel beroep doen op de Vlaamse Brusselse instellingen.De
Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, kan naar gelang van de beschikbare middelen van de
begroting, dat bedrag verhogen.
§ 2. Een voorschot van maximaal 80 % van de jaarlijkse subsidie kan op verzoek van het samenwerkingsinitiatief
uitbetaald worden. »
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Art. 8. De samenwerkingsinitiatieven inzake thuisverzorging die op datum van de inwerkingtreding van dit
besluit erkend zijn in het kader van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1990 houdende coördinatie
en ondersteuning van de thuisverzorging worden van rechtswege geacht te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden
van dit besluit.
Art. 9. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1998.
Art. 10. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 7 april 1998.
De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
Mevr. W. DEMEESTER-DE MEYER

TRADUCTION
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
F. 98 — 1505

[S − C − 35605]

7 AVRIL 1998. — Arrêté du Gouvernement flamand portant modification
de l’arrêté du Gouvernement flamand portant coordination et soutien des soins à domicile
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales
du 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995, 25 mars 1996 et le décret
spécial du 24 juillet 1996 et la loi spéciale du 4 décembre 1996;
Vu l’arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;
Vu l’accord du Ministre flamand du Budget en date du 18 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relative à la demande d’avis auprès du Conseil
d’Etat à formuler dans un délai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat donné le 3 février 1998 en appliquant l’article 84, § 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. L’article 6 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien
des soins à domicile est remplacé par le texte suivant :
« Article 6. § 1er. Des initiatives de coopération en matière de soins à domicile peuvent être agréées et
subventionnées dans une région qui compte au moins 25 000 habitants.
Une seule initiative de coopération ne peut être agréée par région.
§ 2. L’initiative de coopération en matière de soins à domicile prend la forme d’une personne juridique sans but
lucratif″.
Art. 2. L’article 7 dudit arrêté est à modifier comme suit :
1˚ § 1er, premier alinéa : les mots ″centres agréés d’aide sociale″ sont remplacés par les mots ″centres agréés d’aide
sociale générale dans le cadre des mutualités″;
2˚ § 1er, cinquième alinéa : le texte est remplacé par :
« L’initiative de coopération invite tous les services ou organisations oeuvrant activement dans le domaine des
soins à domicile dans la région à adhérer à la coopération. Elle doit admettre tous les services ou organisations qui en
expriment le désir et qui s’engagent à respecter la réglementation, à moins qu’elle ait des raisons motivées pour refuser
un service ou une organisation. Une décision de refus précisant les motifs est transmise au service ou à l’organisation
ainsi qu’à l’Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande. Chaque service ou organisation
refusé peut demander à cette Administration d’intervenir en vue de son admission. L’initiative de coopération doit
représenter ainsi au moins 50 % des soins professionnels organisés dans la région sur base d’un inventaire joint à la
demande d’agrément. Le Ministre détermine la façon d’établir cet inventaire et d’évaluer la représentativité″.
3˚ § 1er : le sixième alinéa est supprimé.
4˚ § 2 est supprimé.
5˚ § 3 : le point 2˚ est remplacé par ce qui suit :
« 2˚ les statuts et la composition de l’organe de gestion″.
6˚ § 3 : le point 3˚ est remplacé par ce qui suit :
« 3˚ le secrétariat″.
7˚ § 3 : le point 6˚ est remplacé par ce qui suit :
« 6˚ la répartition des tâches entre le coordonnateur visé à l’article 8, 3˚ de l’arrêté et le médiateur de soins visé à
l’article 10 de l’arrêté″.
8˚ § 3 : le point 7˚ est remplacé par ce qui suit :
« 7˚ les arrangements financiers portant sur l’affectation des subventions visées à l’article 15 et, le cas échéant,
d’autres moyens apportés par les partenaires pour l’organisation d’activités communes, y compris l’octroi éventuel de
moyens au médiateur de soins″.
9˚ § 3 : le point 8˚ est remplacé par ce qui suit :
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« 8˚ les assurances de responsabilité civile de l’initiative de coopération, la responsabilité civile de chaque membre
du personnel ou de chaque volontaire pour des dégâts causés à l’initiative de coopération, au demandeur d’aide ou à
des tiers pendant l’exécution des activités″.
10˚ § 3 : les points 9˚ et 10˚ sont supprimés.
Art. 3. L’article 8 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa dont le texte est comme suit :
« En vue de l’accomplissement des missions visées au premier alinéa l’initiative de coopération doit disposer d’un
coordonnateur. Le coordonnateur en question peut travailler à temps partiel. Plusieurs initiatives de coopération,
chacune active dans une région de moins de 60 000 habitants, peuvent engager conjointement un coordonnateur qui
accomplit sa fonction dans chacune des initiatives de coopération en question″.
Art. 4. L’article 9 est à modifier comme suit :
1˚ : le point 2˚ est remplacé par ce qui suit :
« 2˚ renseigner activement et globalement les patients et les prestataires de soins à domicile sur toute information
utile en matière de soins à domicile″.
2˚ : le point 6˚ est remplacé par ce qui suit :
« 6˚ organiser et harmoniser des activités de formation notamment en matière de coopération interdisciplinaire″.
3˚ : un point 7˚ est ajouté :
« 7˚ renvoyer les demandes d’aide individuelle et spécifique″.
Art. 5. L’article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Article 10, § 1er. La mission de soutien et de coordination des soins et de l’aide fournis au patient est organisée
comme décrit aux paragraphes 2 jusque 6 y compris.
§ 2. Au moins trois plans de soins par 1 000 habitants seront établis annuellement pour des personnes qui
atteignent un score d’au moins 5 sur base de l’échelle de scores telle que prévue en annexe 1 du présent arrêté. Au cas
où ce quota ne serait pas atteint, la subvention diminue d’office d’une manière proportionnelle.
Le médiateur de soins établit un plan de soins pour les personnes nécessitant le soutien et la coordination des soins
à domicile. Le soutien et la coordination des soins doivent être fournis en premier lieu aux personnes qualifiées comme
nécessitant des soins graves.
Le médiateur de soins est désigné par le patient. Le médiateur de soins harmonise l’action des différents
partenaires. Le médiateur de soins est un des prestataires de soins.
Le médiateur de soins informe le patient ainsi que les prestataires de soins à domicile sur les structures, les moyens
et les allocations existants et les renvoie, le cas échéant, en fonction de la nature des besoins, aux services ou disciplines
compétents. Il respectera et veillera toujours aux intérêts du patient et des prestataires de soins à domicile.
Le coordonnateur donne les conseils administratifs nécessaires et assiste les médiateurs de soins sans pour autant
se mettre à leur place. Il contrôle l’établissement et le poursuivi du plan de soins.
§ 3. L’initiative de coopération communique les modalités et les dates de consultation du coordonnateur.
§ 4. Le plan de soins mentionné sous § 2, avant-dernier alinéa, contient un système adéquat d’arrangements et
prévoit une délivrance de soins et d’aide appropriée afin de favoriser au maximum l’autonomie du patient et le soutien
des prestataires de soins à domicile.
Le plan de soins contient au moins l’information suivante :
1˚ l’identification du patient, notamment le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la date de naissance, le sexe
et la mutualité;
2˚ l’identification du médiateur de soins : notamment son nom, adresse de contact et numéro de téléphone;
3˚ la date d’établissement du plan de soins avec mention, soit qu’il s’agit d’une admission ou d’une évaluation.
Dans ce dernier cas l’on mentionne la date du premier plan;
4˚ l’identification des prestataires de soins et d’aide associés au plan de soins, notamment le nom, l’adresse, la
discipline ou le service, l’adresse de contact et le numéro de téléphone. A cette liste s’ajoutent les membres de la famille
et des parents et d’éventuels volontaires s’occupant des soins à domicile;
5˚ une description schématique des missions à accomplir par les différents prestataires de soins et d’aide, des
membres de la famille et des parents et d’éventuels volontaires. Ces missions concernent notamment les soins
hygiéniques, la mobilité, l’application de prescriptions médicales, des missions sociales, la surveillance, l’aide ménagère
en indiquant qui effectue quelle mission à quelle date;
6˚ des communications aux prestataires de soins et d’aide, aux membres de la famille et des parents et d’éventuels
volontaires.
§ 5. Le plan de soins requiert au moins une coopération entre trois prestataires de soins dont le médecin de famille
et un ou plusieurs autres prestataires de soins professionnels ou non professionnels. L’engagement desdits prestataires
est repris au plan de soins qui est conservé par le patient. En collaboration avec le médiateur de soins et les autres
intéressés, le patient évalue et, si besoin en est, ajuste le plan de soins. Il est mis fin au plan lorsqu’il y a des motifs pour
agir ainsi.
§ 6. Par la fixation d’un score bien défini le médiateur de soins détermine si une personne est considérée comme
nécessitant des soins graves. Le score en question est fixé en concertation avec les personnes associées au plan de soins
et, le cas échéant, avec le responsable de l’établissement qui a renvoyé récemment le patient ou le renverra à l’avenir.
Le score est évalué au moins chaque trimestre. Le médiateur de soins conserve la fiche portant mention du score des
besoins en soins et en aide″.
Art. 6. A l’article 14, § 2, du même arrêté le texte ″ainsi qu’au nombre de plans de soins subventionnables″ est biffé.
Art. 7. Le texte de l’article 15 du même arrêté est modifié comme suit :
« Article 15. § 1er. Il est alloué à l’initiative de coopération un montant de 13,5 francs par an par habitant de la région
qui est desservie par l’initiative de coopération en matière de soins à domicile. En ce qui concerne la région de Bruxelles,
20 % des habitants de Bruxelles sont censés faire appel aux institutions bruxelloises flamandes. En fonction des moyens
financiers disponibles, le Ministre flamand chargé de la politique de santé peut augmenter ledit montant.
§ 2. Une avance de 80 % au maximum de la subvention annuelle peut être accordée à la demande de l’initiative
de coopération″.
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Art. 8. Les initiatives de coopération en matière des soins à domicile qui à la date d’entrée en vigueur du présent
arrêté remplissent les conditions d’agrément prévues par l’arrêté de l’Exécutif flamand du 21 décembre 1990 portant
coordination et soutien des soins à domicile sont censées de plein droit remplir les conditions d’agrément du présent
arrêté.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 1998.
Art. 10. Le Ministre flamand qui a la politique de santé dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent
arrêté.
Bruxelles, le 7 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

N. 98 — 1506
[98/31273]
28 MEI 1997. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van de
luchtverontreiniging afkomstig van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties

F. 98 — 1506
[98/31273]
28 MAI 1998. — Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale modifiant l’arrêté de l’Exécutif de la Région de BruxellesCapitale du 31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution
atmosphérique en provenance des installations existantes d’incinération des déchets ménagers

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de wet van 28 december 1964 betreffende de strijd tegen de
luchtverontreiniging;
Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 6;
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van
31 mei 1991 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging
afkomstig van de bestaande huisvuilverbandingsinstallaties;

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution
atmosphérique;
Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement
notamment l’article 6;
Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en
provenance des installations existantes d’incinération des déchets
ménagers;
Vu l’avis du Conseil de l’Environnement de la Région de BruxellesCapitale, donné le 29 avril 1998;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d’Etat du 12 janvier 1973,
notammment l’article 3, § 1er;
Vu l’urgence;
Considérant la nécessité d’abroger sans délai l’article 3, a, dernier
alinéa, de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du
31 mai 1991 concernant la réduction de la pollution atmosphérique en
provenance des installations existantes d’incinération des déchets
ménagers en vue d’éviter un avis motivé de la Commission européenne
pour transposition incorrecte de la Directive 89/429/CEE du Conseil
du 21 juin 1989 concernant la réduction de la pollution atmosphérique
en provenance des installations existantes d’incinération des déchets
municipaux;
Considérant l’exigence posée par la Commission européenne que le
présent arrêté entre en vigueur au mois de juin, au plus tard;
Sur proposition du Ministre de l’Environnement,

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu, gegeven op
29 april 1998;
Gelet op de gecoördineerde wetten op de Raad van State van
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzaak;
Overwegende dat het noodzakelijk is artikel 3, a, laatste lid, van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991
betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging afkomstig
van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallaties overwijld op te
heffen om te voorkomen dat de Europese Commissie wegens ontoereikende omzetting van Richtlijn 89/429/EEG van de Raad van
21 juni 1989 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging
afkomstig van de bestaande verbrandingsinstallaties voor gemeentelijk
afval, een met redenen omkleed advies zou uitbrengen;
Overwegende dat de Europese Commissie dit besluit uiterlijk in de
maand juni in werking wil zien treden;
Op voorstel van de Minister van Leefmilieu,
Besluit :

Arrête :

Artikel 1. Artikel 3, a, laatste zin, van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Executieve van 31 mei 1991 betreffende de vermindering van de luchtverontreiniging afkomstig van de bestaande huisvuilverbrandingsinstallatie, zoals aangevuld door artikel 1 van het besluit
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 1996
wordt opgeheven.

Article 1er. L’article 3, a, dernière phrase, de l’arrêté de l’Exécutif de
la Région de Bruxelles-Capitale du 31 mai 1991 concernant la réduction
de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d’incinération des déchets ménagers et que complété par l’article 1er
de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
19 décembre 1996 est abrogé.

De woorden « overeenkomstig artikel 3, a van dit besluit » in
artikel 11 van hetzelfde besluit worden weggelaten.

A l’article 11 du même arrêté, les mots « conformément à l’article 3,
a du présent arrêté » sont supprimés.

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

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

Brussel, 28 mei 1998.

Bruxelles, le 28 mai 1998.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

De Minister-Voorzitter,
Ch. PICQUE

Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE

De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Le Ministre de l’Environnement,
D. GOSUIN
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ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES
MINISTERE DE LA JUSTICE

MINISTERIE VAN JUSTITIE
[98/09470]

[98/09470]

Rechterlijke Orde

Ordre judiciaire

Bij koninklijk besluit van 2 juni 1998, dat in werking treedt op
16 juni 1998, is aan de heer Van Boxstael, M., ontslag verleend uit zijn
ambt van plaatsvervangend rechter in de vredegerecht van het kanton
Boussu.
Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Par arrêté royal du 2 juin 1998, entrant en vigueur le 16 juin 1998, est
acceptée la démission de M. Van Boxstael, M., de ses fonctions de juge
suppléant à la justice de paix du canton de Boussu.

Bij koninklijke besluiten van 2 juni 1998 :
— is de heer Mollaert, Fr., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van
eerste aanleg te Brussel, benoemd tot burgerlijk lid van de krijgsraad te
velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een nieuwe
termijn van zes maanden met ingang van 1 juni 1998;

Par arrêtés royaux du 2 juin 1998 :
— M. Mollaert, Fr., vice-président honoraire au tribunal de première
instance de Bruxelles, est nommé membre civil au conseil de guerre en
campagne près les Forces belges en Allemagne, pour un nouveau terme
de six mois prenant cours le 1er juin 1998;
— sont nommés membre civil suppléant au conseil de guerre en
campagne près les Forces belges en Allemagne, pour un nouveau terme
de six mois prenant cours le 1er juin 1998 :
MM. :
Constant, R., juge de paix de complément pour les cantons
appartenant à l’arrondissement judiciaire de Liège;
Freres, J.-M., vice-président au tribunal de première instance d’Eupen;

— zijn benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrachten in Duitsland, voor een
nieuwe termijn van zes maanden met ingang van 1 juni 1998 :
de heren :
Constant, R., toegevoegde vrederechter voor de kantons behorend tot
het gerechtelijk arrondissement Luik;
Freres, J.-M., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te
Eupen;
Moeremans, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel;
Rosewick, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen;
Mevrn. :
Schuddinck, N., licentiaat in de rechten;
Smet, Ch., licentiaat in de rechten.

Il est autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Moeremans, D., juge des saisies au tribunal de première instance de
Bruxelles;
Rosewick, G., juge au tribunal de première instance d’Eupen;
Mmes :
Schuddinck, N., licenciée en droit;
Smet, Ch., licenciée en droit.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN
COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
[98/29265]

20 AVRIL 1998. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
autorisant la création et le fonctionnement d’un organisme de télévision payante
Le Gouvernement de la Communauté française :
Vu le décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel, notamment le chapitre V, relatif aux organismes de télévision
payante, tel que modifié;
Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 10 août 1998 établissant le cahier des charges des
organismes de télévision payante en Communauté française et fixant les modalités de paiement pour la réception des
programmes;
Vu les avis du Conseil supérieur de l’Audiovisuel des 4 mars 1998 et 1er avril 1998;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 20 avril 1998;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente;
Arrête :
Article 1er. La société anonyme Canal Plus Belgique, dont le siège social est établi chaussée de Louvain 656,
à Bruxelles, est autorisé à créer et faire fonctionner des services de programmes de télévision payante.
Art. 2. La présente autorisation est valable pour une durée de neuf ans, à dater du 1er janvier 1998, sous réserve
de l’application des dispositions prévues dans l’arrêté de l’Exécutif du 10 août 1998 établissant le cahier des charges des
organismes de télévision payante et fixant les modalités de paiement pour la réception des programmes ainsi que des
conventions établies entre Canal Plus et le Gouvernement de la Communauté française, d’une part, et, d’autre part,
Canal Plus Belgique et le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 3. La Ministre-Présidente est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 avril 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française,
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX
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VERTALING
MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP
[98/29265]

20 APRIL 1998. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
waarbij het oprichten en het laten werken van een betaaltelevisie-instelling worden gemachtigd
De Regering van de Franse Gemeenshcap :
Gelet op het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, inzonderheid op hoofdstuk V, betreffende de
betaaltelevisie-instellingen, zoals gewijzigd;
Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 augustus 1998 tot vaststelling van de
voorwaarden waaraan de betaaltelevisie-instellingen in de Franse Gemeenschap moeten voldoen en van de
betalingsmodaliteiten voor het ontvangen van de programma’s;
Gelet op de adviezen van de « Conseil supérieur de l’Audiovisuel » van 4 maart 1998 en 1 april 1998;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 april 1998;
Op de voordracht van de Minister-Voorzitster,
Besluit :
Artikel 1. De naamloze vennootschap « Canal Plus Belgique », waarvan de maatschappelijke zetel te Brussel,
656 Leuvensesteenweg, gelegen is, wordt ertoe gemachtigd diensten voor betaaltelevisieprogramma’s in te richten en
te laten werken.
Art. 2. Deze machtiging is geldig voor een periode van negen jaar, vanaf 1 januari 1998, onder voorbehoud van
de toepassing van de bepalingen bedoeld bij het besluit van de Executieve van 10 augustus 1998 tot vaststelling van
de voorwaarden waaraan de betaaltelevisie-instellingen in de Franse Gemeenschap moeten voldoen en van de
betalingsmodaliteiten voor het ontvangen van de programma’s alsook van de overeenkomsten gesloten tussen
« Canal Plus » en de Regering van de Franse Gemeenschap, enerzijds, en, anderzijds, tussen « Canal Plus Belgique » en
de Regering van de Franse Gemeenschap.
Art. 3. De Minister-Voorzitster is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 20 april 1998.
Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap,
De Minister-Voorzitster,
Mevr. L. ONKELINX

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER
[C − 98/21227]

[C − 98/21227]

Federale diensten
voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden

Services fédéraux
des affaires scientifiques, techniques et culturelles

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Te begeven functies

Musées royaux d’Art et d’Histoire. — Fonctions à conférer

Bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10,
1000 Brussel, zijn de volgende functies te begeven :
1. Hoofd van het departement I ″Oudheid″ (trap II van de leidinggevende functies).
De kandidaten moeten over een ruime wetenschappelijke ervaring
beschikken, meer bepaald door internationaal erkende publicaties.

Les fonctions suivantes sont à conférer aux Musées royaux d’Art et
d’Histoire, Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles :
1. Chef du département I ″Antiquité″ (degré II des fonctions
dirigeantes).
Les candidats doivent être en possession d’une grande expérience
scientifique, notamment par des publications internationalement reconnues.
Ils doivent faire preuve de qualités confirmées de gestion administrative et de direction des personnes.
Ils doivent faire preuve de l’expérience de chantiers de fouilles et
témoigner d’une expérience muséologique réelle.
Au sein de son département, le futur chef de département assumera
aussi la responsabilité d’une des deux sections.
2. Chef de la section 2 ″Antiquité classique″ (degré III des fonctions
dirigeantes).
Les candidats doivent être en possession d’une expérience scientifique réelle reconnue, notamment par des publications de qualité.
Ils doivent faire preuve de qualités confirmées de gestion administrative et de direction des personnes. Une expérience en matière
muséologique et de fouilles archéologiques est souhaitable.
3. Chef de la section 5 ″Verrerie; Vitraux; Céramique″ (degré III des
fonctions dirigeantes).
Les candidats doivent être en possession d’une expérience scientifique réelle, reconnue notamment par des publications de qualité dans au
moins une des disciplines : Verrerie, Vitraux, Céramique.

Zij moeten blijk geven van bewezen kwaliteiten inzake administratief
beheer en leidinggeven aan personen.
Zij moeten ervaring bezitten inzake opgravingscampagnes en daarnaast blijk geven van een daadwerkelijke museologische ervaring.
Het nieuwe departementshoofd dient binnen dit departement tevens
de functie uit te oefenen van hoofd van één der twee afdelingen.
2. Hoofd van de afdeling 2 ″Klassieke oudheid″ (trap III van de
leidinggevende functies).
De kandidaten moeten het bewijs leveren van een erkende wetenschappelijke ervaring, meer bepaald door kwaliteitsvolle publicaties.
Zij moeten blijk geven van bewezen kwaliteiten inzake administratief
beheer en leidinggeven aan personen. Een ervaring inzake museologie
en archeologische opgravingen is wenselijk.
3. Hoofd van de afdeling 5 ″Glaswerk; Glasramen; Keramiek″ (trap
III van de leidinggevende functies).
De kandidaten moeten beschikken over een daadwerkelijke wetenschappelijke ervaring welke meer bepaald blijkt uit kwaliteitsvolle
publicaties in ten minste een van de disciplines : Glas, Glasramen,
Keramiek.
Zij moeten blijk geven van bewezen kwaliteiten inzake administratief
beheer en leidinggeven aan personen.
Een ervaring inzake museologie is gewenst.

Ils doivent faire preuve de qualités confirmées de gestion administrative et de direction des personnes.
Une expérience en matière muséologique est souhaitable.
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De gegadigden voor bovenvermelde functies dienen bovendien
navermelde algemene toegangsvoorwaarden te vervullen :
A. De kandidaten die lid zijn van het wetenschappelijk personeel van
de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat, opgericht bij koninklijk
besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 20 april 1965
(statuut der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat) :
1° hetzij houder zijn van een doctorsdiploma dat behaald werd na
verdediging in het openbaar van een verhandeling;
hetzij voor de commissie voor werving en bevordering het bewijs
geleverd hebben, bedoeld in art. 11, 2°, of in art. 13, 2°, van het
koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van
het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen
van de Staat.
2° voor de toegang tot de functies van trap II (hoofd van een
departement) : ten minste de rang B van de wetenschappelijke
loopbaan bereikt hebben.
B. De kandidaten die geen lid zijn van het wetenschappelijk
personeel van de sub A bedoelde wetenschappelijke inrichtingen van
de Staat :
1° houder zijn van een doctorsdiploma dat behaald werd na
verdediging in het openbaar van een verhandeling;
2° Belg zijn of burger van de Europese Unie; de burgerlijke en
politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
gesolliciteerde functie;
3° het bewijs leveren van een wetenschappelijke anciënniteit, in de
zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 april 1965 (statuut
wetenschappelijk personeel) welke de Wetenschappelijke Raad voldoende vindt voor het ambt voor zover die door dezelfde Raad geacht
wordt ten minste
- 12 jaar volledige prestaties te bedragen, waarvan 6 te dateren vanaf
het diploma, bedoeld sub 1°, voor de functies van trap II (hoofd van een
departement);
- 6 jaar volledige prestaties te bedragen, te dateren vanaf het diploma
bedoeld sub 1°, voor de toegang tot de functies van trap III (hoofd van
een afdeling).
Deze functies zijn toegankelijk voor kandidaten ingeschreven op de
Nederlandse of Franse taalrol of die op de Nederlandse of Franse
taalrol kunnen ingeschreven worden.
De kandidaten worden verzocht volgende documenten bij aangetekend schrijven in te dienen, binnen vijftien werkdagen volgend op de
publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, bij Mevr. J.
Decrock-Beyrus, hoofd van de Dienst van de federale wetenschappelijke instellingen, Wetenschapsstraat 8 (1e verdieping), 1000 Brussel :
- een afzonderlijke kandidatuur voor elke gesolliciteerde functie;
- een curriculum vitae, vergezeld van de verantwoordingsstukken
waaruit blijkt dat de kandidaat aan de voormelde voorwaarden voldoet
(3 exemplaren);
- een lijst van de werken (3 exemplaren);
- een exemplaar van iedere publicatie. Deze moeten toegestuurd
worden aan de Heer Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad bij de
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Jubelpark 10,
1000 Brussel. Zij zullen na onderzoek terugbezorgd worden.
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Les candidats aux fonctions susmentionnées auront en outre à
remplir les conditions d’accès générales suivantes :
A. Les candidats, membres du personnel scientifique des établissements scientifiques de l’Etat, créés par arrêté royal en exécution de
l’arrêté royal du 20 avril 1965 (statut organique des établissements
scientifiques de l’Etat) :
1° soit être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense
publique d’une dissertation;
soit avoir apporté devant le jury de recrutement et de promotion la
justification visée à l’article 11, 2°, ou 13, 2°, de l’arrêté royal du
21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l’Etat;
2° pour l’accès aux fonctions du degré II (chef de département) : avoir
atteint au moins le rang B de la carrière scientifique.
B. Les candidats qui ne sont pas membres du personnel scientifique
des établissements scientifiques de l’Etat visés au point A :
1° être porteur du diplôme de docteur obtenu suite à la défense
publique d’une dissertation;
2° être Belge ou citoyen de l’Union européenne; jouir des droits civils
et politiques; avoir satisfait aux lois sur la milice; être d’une conduite
répondant aux exigences de la fonction postulée;
3° faire preuve d’une ancienneté scientifique au sens de l’article 5 de
l’arrêté royal du 21 avril 1965 (statut du personnel scientifique) jugée
suffisante pour la fonction par le Conseil scientifique d’une durée
appréciée par ce même Conseil :
- d’au moins 12 ans en prestations complètes, dont 6 ans à dater du
diplôme visé au 1°, pour l’accès aux fonctions du degré II (chef de
département);
- d’au moins 6 ans en prestations complètes, à dater du diplôme visé
au 1°, pour l’accès aux fonctions du degré III (chef de section).
Ces fonctions sont accessibles aux candidats inscrits soit au rôle
linguistique français soit au rôle linguistique néerlandais ou pouvant
être inscrits soit au rôle linguistique français, soit au rôle linguistique
néerlandais.
Les candidats sont priés d’introduire par lettre recommandée, dans
les quinze jours ouvrables qui suivent la publication de cet avis au
Moniteur belge, les documents suivants, adressés à Mme J. DecrockBeyrus, chef du Service des établissements scientifiques fédéraux, rue
de la Science 8 (1er étage), 1000 Bruxelles :
- un acte de candidature distinct pour chacune des fonctions
postulées;
- un curriculum vitae, accompagné des pièces attestant que le
candidat remplit les conditions précitées (3 exemplaires);
- une liste des travaux (3 exemplaires);
- un exemplaire de chacune des publications. Celles-ci seront
adressées à Monsieur le Président du Conseil scientifique des Musées
royaux d’Art et d’Histoire, Parc du Cinquantenaire 10, 1000 Bruxelles.
Elles seront restituées après examen.

*

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
[98/40804]

[98/40804]

Indexcijfer der industriële productieprijzen
van de maand april 1998

Indice des prix à la production industrielle
du mois d’avril 1998

Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig
indexcijfer der industriële productieprijzen voor de maand april 1998
(basis 1980 = 100) 140.28 punten bedraagt, tegenover 140.26 punten in
maart 1998 (voorlopig), hetgeen een stijging van 0.02 punt of 0.01 %, of
tegenover april 1997 (139.81) een stijging van 0.47 punten, of 0.34 %,
betekent.
Het definitief indexcijfer voor de maand februari 1998 bedraagt
140.49 punten, tegenover 139.54 punten in februari 1997; dit betekent
een stijging van 0.95 punten of 0.68 %.

Le Ministère des Affaires économique communique que l’indice
provisoire des prix à la production industrielle s’établit à 140.28 points
pour le mois d’avril 1998 (base 1980 = 100) contre 140.26 points en
mars 1998 (provisoire), soit une hausse de 0.02 point ou 0.01 % ou par
rapport à avril 1997, (139.81) une hausse de 0.47 points, soit 0.34 %.
L’indice définitif du mois de février 1998 s’élève à 140.49 points
contre 139.54 points en février 1997, soit une hausse de 0.95 points ou
0.68 %.
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MINISTERE DE LA JUSTICE

MINISTERIE VAN JUSTITIE
[98/09471]

Rechterlijke Orde

[98/09471]

Ordre judiciaire

Bekendmaking van de openstaande plaatsen :

Publication des places vacantes :

— plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Bergen
waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van
Henegouwen : 5.
Deze plaatsen vervangen deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 12 februari 1998.
Voor de kandidaten die postuleren in hoedanigheid van advocaat of
hoogleraar moet een attest worden toegevoegd van respectievelijk de
stafhouder of de decaan van de Rechtsfaculteit waaruit een anciënniteit
van minstens twintig jaar blijkt.
De in rust gestelde leden van het hof van beroep moeten hun
kandidatuur rechtstreeks richten aan de eerste voorzitter van het hof
van beroep (artikel 207bis, § 2, van het Gerechtelijke Wetboek);
— plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton
Boussu : 1;
De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde
moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de
heer Minister van Justitie, Directoraat-Generaal, Rechterlijke
Organisatie, Dienst Personeelszaken, 3/P/R.O. I, Waterloolaan 115,
1000 Brussel, binnen een termijn van één maand na de bekendmaking
van de vacature in het Belgisch Staatsblad (artikel 287 van het
Gerechtelijk Wetboek).
Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk schrijven te worden gericht.

— conseiller suppléant à la cour d’appel de Mons dont la
présentation incombe au conseil provincial du Hainaut : 5.
Ces places remplacent celles publiées au Moniteur belge du
12 février 1998.
Les candidats qui postulent en qualité d’avocat ou de professeur
doivent joindre une attestation respectivement du bâtonnier ou du
doyen de la Faculté de droit de laquelle il ressort qu’ils comptent une
ancienneté d’un moins vingt ans.
Les membres de la cour d’appel admis à la retraite doivent adresser
directement leur candidature au premier président de la cour
d’appel (article 207bis, § 2, du Code judiciaire);
— juge suppléant à la justice de paix du canton de Boussu : 1.
Les candidatures à une nomination dans l’Ordre judiciaire doivent
être adressées par lettre recommandée à la poste à M. le Ministre de la
Justice, Direction générale de l’Organisation judiciaire, Service du
Personnel, 3/P/O.J. I., boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles,
dans un délai d’un mois à partir de la publication de la vacance au
Moniteur belge (article 287 du Code judiciaire).
Une lettre séparée doit être adressée pour chaque candidature.

[S − C − 98/09387]

[S − C − 98/09387]

Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder
Zittijd september 1998

Examens d’homologation de candidat-huissier de justice
Session septembre 1998

1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 (Belgisch
Staatsblad van 30 juli 1993) betreffende de stage voor kandidaatgerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage zal de tweede
halfjaarlijkse zittijd 1998 in de loop van de maand september 1998
geopend worden.
2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij ter post aangetekende
brief aan de voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, Henri Jasparlaan 93, 1060 Brussel, tussen 1 en 31 juli 1998, worden
gericht.
3. De kandidaat moet bij zijn aanvraag om inschrijving een voor
eensluidend verklaard afschrift van zijn diploma van doctor of
licentiaat in de rechten voegen of een getuigschrift van kandidaatgerechtsdeurwaarder uitgereikt op grond van het oude artikel 511 van
het Gerechtelijk Wetboek, alsook zijn stage- en praktijkboekje waaruit
moet blijken dat hij voldoet aan het bepaalde in artikel 510, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek, of nog het bewijs dat hij gedurende ten minste
vijf jaar een verantwoordelijke positie heeft bekleed in het kantoor van
een gerechtsdeurwaarder, met toepassing van artikel 511, vierde lid,
tweede volzin, van het Gerechtelijk Wetboek.
Hij zal in zijn aanvraag, naast zijn volledige identiteit, de taal
aanduiden in dewelke hij het examen wenst af te leggen.

1. En application de l’arrêté royal du 30 juin 1993 (Moniteur belge du
30 juillet 1993) relatif au stage de candidat-huissier de justice et à
l’homologation de ce stage, la deuxième session semestrielle 1998 aura
lieu dans le courant du mois de septembre 1998.
2. Les demandes d’inscription doivent être adressées par lettre
recommandée à la poste au président de la Chambre nationale des
Huissiers de Justice, avenue Henri Jaspar 93, 1060 Bruxelles, entre le
1er et le 31 juillet 1998.
3. Le candidat doit joindre à sa demande d’inscription une copie
certifiée conforme du diplôme de docteur ou de licencié en droit, ou le
certificat de candidat-huissier de justice délivré sur base de l’article 511
ancien du Code judiciaire, et son carnet de stage et de pratique d’où
doit résulter la preuve qu’il a satisfait aux dispositions prévues à
l’article 510, 5°, du Code judiciaire, ou la preuve de l’exercice pendant
cinq ans au moins de responsabilités dans une étude d’huissier de
justice, en application de l’article 511, alinéa 4, deuxième phrase, du
Code judiciaire.
Il indiquera dans sa demande d’inscription, outre son identité
complète, la langue dans laquelle il désire passer l’examen.

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN
PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS
Wetgevende Kamers — Chambres législatives
BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE

[C − 98/19579]

[C − 98/19579]

Openbare commissievergaderingen

Réunions publiques des commissions

Commissie voor de Infrastructuur,
het Verkeer en de Overheidsbedrijven

Commission de l’Infrastructure,
des Communications et des Entreprises publiques

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

1. Invoering van een nieuwe uurregeling door de N.M.B.S. :
hoorzitting met leden van het directiecomité van de N.M.B.S.
2. Vraag van de heer Karel Van Hoorebeke tot de Minister van
Ambtenarenzaken, over ″de planning van het justitiehuis te Gent en
Dendermonde″.

1. Introduction de nouveaux horaires par la SNCB : audition de
membres du Comité de direction de la SNCB.
2. Question de M. Karel Van Hoorebeke au Ministre de la Fonction
publique, sur ″le calendrier relatif aux maisons de justice à Gand et à
Termonde″.
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3. Vraag van de heer Servais Verherstraeten tot de Minister van
Ambtenarenzaken, over ″de sloop van de vroegere directeurswoning
van de gevangenis van Merksplas″.
4. Uiteenzetting door de Minister van Ambtenarenzaken over het
investeringsbeleid met betrekking tot de rijkswachtgebouwen. —
Gedachtewisseling.
5. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen
(art. 32 - Regie der Gebouwen).

3. Question de M. Servais Verherstraeten au Ministre de la Fonction
publique, sur ″la démolition de l’ancien logement de fonction du
directeur de la prison de Merksplas″.
4. Exposé du ministre de la Fonction publique sur la politique
d’investissement dans les gendarmeries. —- Echange de vues.

Commissie voor de Justitie

Commission de la Justice

Dinsdag 16 en woensdag 17 juni 1998

Mardi 16 et mercredi 17 juin 1998

1. Wetsvoorstel (de heer Antoine Duquesne), tot instelling van het
verzoek tot uitlegging bij het Hof van Cassatie.
(Stemmingen.)
(Rapporteur : de heer Jean Barzin.)
Amendementen van de heren Duquesne en Giet.
2. Wetsvoorstel (de heren Rony Cuyt en Renaat Landuyt) tot
invoeging van een artikel 460ter in het Strafwetboek houdende de
strafbaarstelling van stalking.
Amendementen van de heren Barzin cs., Cuyt, Willems, Landuyt,
Bourgeois en Duquesne.
(Stemmingen.)
(Rapporteur : de heer Thierry Giet.)
3. Wetsontwerp betreffende criminele organisaties. — Geamendeerd
door de Senaat.
(Voortzetting, sluiting en stemmingen.)
(Rapporteur : de heer Jo Vandeurzen.)
Amendementen van de heren Barzin, Duquesne, Lozie, Vandenbossche, Landuyt, Bourgeois en Moureaux.
4. Wetsontwerpen houdende wijziging van de wet van 25 ventôse
jaar XI tot regeling van het notarisambt.
(Voortzetting.)
(Rapporteurs : de heren Renaat Landuyt en Jean Barzin.)
Amendementen van de Regering en van de heren Van Hoorebeke,
Verherstraten, Barzin, Landuyt, Vandenbossche en Van Belle.
(Advies van de subcommissie.)
Toegevoegd wetsvoorstel :
— Wetsvoorstel (de heer Renaat Landuyt) tot wijziging van de wet
van 16 maart 1803 op het notarisambt tot invoering van een objectieve
regeling voor de benoeming van notarissen en de overdracht van hun
kantoor.
5. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992
betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte
van de verwerking van de persoonsgegevens.

1. Proposition de loi (M. Antoine Duquesne) portant création d’une
requête en interprétation devant la Cour de cassation.
(Votes.)
(Rapporteur : M. Jean Barzin.)
Amendements de MM. Duquesne et Giet.
2. Proposition de loi (MM. Rony Cuyt et Renaat Landuyt) insérant un
article 460ter dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement.
Amendements de M. Barzin et consorts, de MM. Cuyt, Willems,
Landuyt, Bourgeois et Duquesne.
(Votes.)
(Rapporteur : M. Thierry Giet.)
3. Projet de loi relatif aux organisations criminelles. — Amendé par le
Sénat.
(Continuation, clôture et votes.)
(Rapporteur : M. Jo Vandeurzen.)
Amendements de MM. Barzin, Duquesne, Lozie, Vandenbossche,
Landuyt, Bourgeois et Moureaux.
4. Projets de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant
organisation du notariat.
(Continuation.)
(Rapporteur : M. Servais Verherstraeten.)
Amendements du Gouvernement et de MM. Van Hoorebeke, Verherstraeten, Barzin, Landuyt, Vandenbossche et Van Belle.
(Avis de la sous-commission.)
Proposition de loi jointe :
— Proposition de loi (M. Renaat Landuyt) modifiant la loi du
16 mars 1803 contenant organisation du notariat en vue d’instaurer une
réglementation objective en ce qui concerne la nomination des notaires
et la cession de leur étude.
5. Projet de loi modifiant la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.

Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw

Commission de l’Economie, de la Politique scientifique, de l’Education,
des Institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes
moyennes et de l’Agriculture

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

1. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (art. 8).
2. Wetsvoorstel (de heer Hugo Olaerts) tot aanvulling van artikel 7bis
van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der
bedrijfsrevisoren.
3. Wetsvoorstel (Mevr. Miche Dejonghe en de heer Robert De Richter)
tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met het
oog op de beperking van de reclame tot stimulering van het krediet.
4. Wetsvoorstel (Mevr. Miche Dejonghe en de heren Robert De
Richter en Rudy Demotte) houdende het verbod op bepaalde vormen
van invordering van schulden tegen betaling.
5. Wetsvoorstel (de heren Jean-Pierre Viseur, Jef Tavernier en Thierry
Detienne) tot regeling van de kosten aangerekend op bepaalde
financiële verrichtingen.
6. Wetsvoorstel (de heren Patrick Dewael en Herman De Croo) tot
wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de
handelsvestigingen.
7. Wetsvoorstel (de heren Jozef Van Eetvelt en Jos Ansoms) tot
oprichting van een Federale Commissie voor het zeehavenbeleid.
8. Wetsvoorstel (de heren Rudy Demotte en Michel Moock) tot
wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet
van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten
en de organisatie van openbare markten.

1. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses (art. 8).
2. Proposition de loi (M. Hugo Olaerts) complétant l’article 7bis de la
loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d’entreprises.

5. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses
(art. 32 - Régie des Bâtiments).

3. Proposition de loi (Mme Miche Dejonghe et M. Robert De Richter)
complétant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur en vue de limiter la
publicité incitant à recourir au crédit.
4. Proposition de loi (Mme Miche Dejonghe et MM. Robert De Richter
et Rudy Demotte) interdisant certaines formes de recouvrement de
créances contre rétribution.
5. Proposition de loi (MM. Jean-Pierre Viseur, Jef Tavernier et Thierry
Detienne) réglementant les frais prélevés sur certaines opérations
financières.
6. Proposition de loi (MM. Patrick Dewael et Herman De Croo)
modifiant l’article 12 de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations
commerciales.
7. Proposition de loi (MM. Jozef Van Eetvelt et Jos Ansoms) instituant
une Commission fédérale de la politique des ports maritimes.
8. Proposition de loi (MM. Rudy Demotte et Michel Moock)
modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l’information et la protection du consommateur et la loi du 25 juin 1993
sur l’exercice d’activités ambulantes et l’organisation des marchés
publics.
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9. Wetsvoorstel (de heren Joseph Arens en Marceau Mairesse) tot
wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument, met name wat de
verkopen aan de consument betreft, gesloten buiten de onderneming
van de verkoper.

9. Proposition de loi (MM. Joseph Arens et Marceau Mairesse)
modifiant, en ce qui concerne les ventes conclues en dehors de
l’entreprises du vendeur, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du
commerce et sur l’information et la protection du consommateur.

Commissie voor de Binnenlandse zaken,
de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt

Commission de l’Intérieur,
des Affaires générales et de la Fonction publique

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

1. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen
(art. 26).
2. Wetsontwerp houdende vierde aanpassing van de algemene
uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Secties 19 : ″Ministerie
van Ambtenarenzaken″ en 18 : ″Ministerie van Financiën″.
3. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.
4. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (art. 1
tot 6) en 2.
Amendement van de Regering.
5. Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
(Voortzetting.)
(Rapporteur : de heer Jean-Pierre Detremmerie.)
6. Vraag van de heer Luc Goutry tot de Vice-Eerste Minister en
Minister van Binnenlandse Zaken, over ″het basischarter van de
ombudsmannen″.
7. Hervatting van de agenda van 11 uur.

1. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses
(art. 26).
2. Projet de loi contenant le quatrième ajustement du budget général
des dépenses de l’année budgétaire 1998 - Sections 19 : ″Ministère de la
Fonction publique″ et 18 : ″Ministère des Finances″.
3. Projet de loi modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des
dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus
sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur
public.
4. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses (art. 1
à 6) et 2.
Amendement du Gouvernement.
5. Projet de loi relatif à la sécurité lors des matches de football.
(Continuation.)
(Rapporteur : M. Jean-Pierre Detremmerie.)
6. Question de M. Luc Goutry au Vice-Premier Ministre et Ministre de
l’Intérieur, sur ″la charte de base des médiateurs″.

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

Samengevoegde wetsvoorstellen :
— Wetsvoorstel (de heren Claude Eerdekens en Charles Janssens) tot
aanvulling van de artikelen 15bis en 25 van de wet van 4 juli 1989
betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven
voor de verkiezingen van de Federale Kamers, de financiering en de
open boekhouding van de politieke partijen.
Amendement van de heer Charles Janssens.
— Wetsvoorstel (de heren Jean-Jacques Viseur en Olivier Deleuze) tot
wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de
controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de
Federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de
politieke partijen, met het oog op de financiële bestraffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden.
Amendementen van de heren Vanpoucke, Brouns, Deleuze en
Jean-Jacques Viseur.
(Voortzetting.)
(Rapporteur : de heer Patrick Van Gheluwe.)

Propositions de loi jointes :
— Proposition de loi (MM. Claude Eerdekens et Charles Janssens)
complétant les articles 15bis et 25 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la
limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les
élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la
comptabilité ouverte des partis politiques.
Amendement de M. Charles Janssens.
— Proposition de loi (MM. Jean-Jacques Viseur et Olivier Deleuze)
modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des
dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis
politiques, en vue de sanctionner financièrement certains actes inspirés
par le racisme ou la xénophobie.
Amendements de MM. Vanpoucke, Brouns, Deleuze et Jean-Jacques
Viseur.
(Continuation.)
(Rapporteur : M. Patrick Van Gheluwe.)

Commissie voor de Financiën en de Begroting

Commission des Finances et du Budget

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken
over de debet- en creditrente op de bij kredietinstellingen of andere
rechtspersonen geopende rekeningen. (Opnieuw verzonden naar de
commissie : plenaire vergadering van 10 juni 1998).
Amendementen van de heren Schoeters, Didden en Daems.

Projet de loi portant obligation d’information quant aux intérêts
débiteurs et créditeurs dus sur les comptes ouverts auprès des
établissements de crédit ou d’autres personnes morales. (Renvoyé en
commission : séance plénière du 10 juin 1998).
Amendements de MM. Schoeters, Didden et Daems.

Commissie voor de Verzoekschriften

Commission des Pétitions

7. Reprise de l’ordre du jour de la réunion de 11 heures.

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

Huishoudelijk reglement vastgesteld door de federale ombudsmannen. (Art. 17 van de wet van 22 maart 1995.)
(Voortzetting.)
(Rapporteur : de heer Willy Taelman.)

Règlement d’ordre intérieur arrêté par les médiateurs fédéraux.
(Article 17 de la loi du 22 mars 1995.)
(Continuation.)
(Rapporteur : M. Willy Taelman.)

Commissie voor de Sociale Zaken

Commission des Affaires sociales

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

1. Vraag van Mevr. Anne Van Haesendonck tot de Minister van
Volksgezondheid en Pensioenen, over ″het arrest van het Arbitragehof
van 28 oktober 1997 met betrekking tot het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden″.
2. Vraag van Mevr. Greta D’Hondt tot de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, over ″de koppeling van de wettelijke pensioenen
aan de evolutie van de welvaart en de aanpassing van het loonplafond
bij de berekening van diezelfde pensioenen″

1. Question de Mme Anne Van Haesendonck au Ministre de la Santé
publique et des Pensions, sur ″l’arrêt de la Cour d’arbitrage du
28 octobre 1997 concernant le revenu garanti aux personnes âgées″
2. Question de Mme Greta D’Hondt au Ministre de la Santé publique
et des Pensions, sur ″la liaison des pensions légales au bien-être et sur
l’adaptation du plafond salarial lors du calcul de ces mêmes pensions″
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Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

1. Interpellatie nr. 1911 van de heer Daniël Bacquelaine tot de
Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke
kansen voor mannen en vrouwen, over ″de vertegenwoordiging van
het kaderpersoneel″
2. Interpellatie nr. 1923 van de heer Filip Anthuenis tot de Minister
van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen, over ″de werkloosheidscijfers″.
3. Vraag van de heer Roger Hotermans tot de Staatssecretaris voor
Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, over ″de verplichte tewerkstelling van gehandicapten door privé-ondernemingen″.
(Het antwoord zal worden verstrekt door de minister van Tewerkstelling en Arbeid.)
4. Vraag van de heer Karel Van Hoorebeke tot de Minister van
Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen over, ″het optreden van de sociale inspectie bij
kappers″.
5. Vraag van de heer Thierry Detienne tot de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, over ″het ontbreken van een onderscheid tussen
mannen en vrouwen in de officiële gegevens betreffende tewerkstelling
en werkloosheid″.
6. Vraag van de heer Thierry Detienne tot de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor
mannen en vrouwen, over ″het niet-naleven van de reglementering
inzake maaltijdcheques″.
7. Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen (art. 7
en 9, 13 tot 25, 27 tot 31).
8. Wetsontwerp tot omzetting van bepaalde bepalingen van de
EG-Richtlijn 93/104/CE van 23 november 1993 betreffende een aantal
aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.
9. Interpellatie nr. 1922 van de heer Joos Wauters tot de Minister van
Sociale Zaken, over ″het gewaarborgd minimuminkomen in de beschuttende werkplaatsen″.
10. Vraag van de heer Joseph Arens tot de Minister van Sociale Zaken,
over ″het terugbetalingssupplement uitgekeerd door de Luxemburgse
ziekenkassen aan de Belgische en Luxemburgse grensarbeiders″.
11. Vraag van de heer Joos Wauters tot de Minister van Sociale Zaken,
over ″Epidermolysis Bullosa″.
12. Vraag van de heer Hubert Brouns tot de Minister van Sociale
Zaken, over ″de werking van het bijzonder solidariteitsfonds bij de
dienst voor geneeskundige verzorging van het R.I.Z.I.V. ».
13. Voortzetting van punt 7 van de agenda van woensdagochtend.

1. Interpellation n° 1911 de M. Daniel Bacquelaine à la Ministre de
l’Emploi et du Travail, chargée de la Politique d’égalité des chances
entre hommes et femmes, sur ″la représentation des cadres″.

10. Question de M. Joseph Arens à la Ministre des Affaires sociales,
sur ″le complément de remboursement alloué par l’union des caisses de
maladie luxembourgeoises aux frontaliers belgo-luxembourgeois″.
11. Question de M. Joos Wauters à la Ministre des Affaires sociales,
sur ″l’Epidermolysis Bullosa″.
12. Question de M. Hubert Brouns à la Ministre des Affaires sociales,
sur ″le fonctionnement du Fonds spécial de solidarité au sein du service
des soins de santé de l’I.N.A.M.I.″.
13. Reprise du point 7 de la réunion du matin.

Verenigde Commissies
voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu
en de Maatschappelijke Hernieuwing en voor de Sociale Zaken

Commissions réunies de la Santé publique,
de l’Environnement et du Renouveau de la Société
et de la Commission des Affaires sociales

Dinsdag 16 juni 1998

Mardi 16 juin 1998

Gedachtewisseling over de psychiatrie in aanwezigheid van de
Ministers van Sociale Zaken en van Volksgezondheid en Pensioenen.

Echange de vues sur la psychiatrie en présence des Ministres des
Affaires sociales et de la Santé publique et des Pensions.

Commissie voor de Volksgezondheid,
het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing

Commission de la Santé publique,
de l’Environnement et du Renouveau de la Société

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

1. Vraag van de heer Joseph Arens tot de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, over ″de strijd tegen de schadelijke effecten van
elektromagnetische golven″.
2. Vraag van de heer Francis Van den Eynde tot de Minister van
Volksgezondheid en Pensioenen, over ″het gebruik van Syntocinon″.
3. Interpellatie nr. 1910 van de heer Jan Van Erps tot de Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, over
″het pesticidenbeleid in België″.
4. Vraag van de heer Joos Wauters tot de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, over ″deelname aan de lokale wachtkring″.

1. Question de M. Joseph Arens au Ministre de la Santé publique et
des Pensions, sur ″la lutte contre les nuisances causées par les champs
électromagnétiques″.
2. Question de M. Francis Van den Eynde au Ministre de la Santé
publique et des Pensions, sur ″l’utilisation de syntocinon″.
3. Interpellation n° 1910 de M. Jan Van Erps au Secrétaire d’Etat à la
Sécurité, à l’Intégration sociale et à l’Environnement, sur ″la politique
de la Belgique en matière de pesticides″.
4. Question de M. Joos Wauters au Ministre de la Santé publique et
des Pensions, sur ″la participation à une garde locale″.

Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commission des Relations extérieures

2. Interpellation n° 1923 de M. Filip Anthuenis à la Ministre de
l’Emploi et du Travail, chargée de la Politique d’égalité des chances
entre hommes et femmes, sur ″les chiffres du chômage″.
3. Question de M. Roger Hotermans au Secrétaire d’Etat à la Sécurité,
à l’Intégration sociale et à l’Environnement, sur ″l’occupation obligatoire de personnes handicapées par les entreprises privées″.
(La réponse sera fournie par la ministre de l’Emploi et du Travail.)
4. Question de M. Karel Van Hoorebeke à la Ministre de l’Emploi et
du Travail, chargée de la Politique d’Egalité des chances entre hommes
et femmes, sur ″l’intervention de l’inspection sociale auprès des
coiffeurs″.
5. Question de M. Thierry Detienne à la Ministre de l’Emploi et du
Travail, chargée de la Politique d’Egalité des chances entre hommes et
femmes, sur ″l’absence de distinction entre hommes et femmes dans les
données officielles relatives à l’emploi et au chômage″.
6. Question de M. Thierry Detienne à la Ministre de l’Emploi et du
Travail, chargée de la Politique d’Egalité des chances entre hommes et
femmes, sur ″le non-respect de la réglementation en matière de
titres-repas″.
7. Projet de loi portant des dispositions budgétaires et diverses (art. 7
et 9, 13 à 25, 27 à 31).
8. Projet de loi transposant certaines dispositions de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de
l’aménagement du temps de travail.
9. Interpellation n° 1922 de M. Joos Wauters à la Ministre des Affaires
sociales, sur ″le revenu minimum garanti dans les ateliers protégés″.

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

Wetsontwerpen tot oprichting van de ″Belgische Technische Coöperatie″ in de vorm van een vennootschap van publiek recht.
(Voortzetting.)
(Rapporteur : Mevr. Suzette Verhoeven.)

Projets de loi portant création de la ″Coopération technique belge″
sous la forme d’une société de droit.
(Continuation.)
(Rapporteuse : Mme Suzette Verhoeven.)
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Amendementen van de heer Borginon cs., van Mevr. Verhoeven cs.,
van de heren Detienne, Van Dienderen, Versnick, De Croo, de heer
Moriau en van de Regering.
Advies van de Raad van State.

Amendements de M. Borginon et consorts, de Mme Verhoeven et
consorts, de MM. Detienne, Van Dienderen, Versnick, De Croo, de
M. Moriau et consorts et du Gouvernement.
Avis du Conseil d’Etat.

Commissie voor de Landsverdediging

Commission de la Défense nationale

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998

1. Gedachtewisseling met Vice-Admiraal W. Herteleer over
″Vision 2015″.
2. Regeling der werkzaamheden.
3. Nationaal Debat : opdrachten van het leger.

1. Echange de vues avec le Vice-Amiral W. Herteleer, sur
″Vision 2015″.
2. Ordre des travaux.
3. Débat national : Les missions de l’armée.

Verenigde Commissies
van het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
en voor de Buitenlandse Betrekkingen

Commissions réunies
du Comité d’avis chargé de questions européennes
et de la Commission des Relations extérieures

Woensdag 17 juni 1998

Mercredi 17 juin 1998
(Réunion commune avec les commissions analogues du Sénat.)

(Gemeenschappelijke vergadering met de overeenkomstige commissies van de Senaat.)
Toelichting door de Eerste Minister over de resultaten van de
Europese Top van Cardiff (15 en 16 juni 1998).

Commentaires du Premier Ministre sur les résultats du Sommet
européen de Cardiff (15 et 16 juin 1998).

Adviescomite voor Maatschappelijke Emancipatie

Comité d’avis pour l’Emancipation sociale

Donderdag 18 juni 1998

Jeudi 18 juin 1998

Samengevoegde wetsvoorstellen :
— Wetsvoorstel (de heer Pierre Beaufays en Mevr. Nathalie de
T’Serclaes) tot regeling van alimentatievorderingen door bemiddeling
van een Rijksbureau voor alimentatievorderingen.
— Wetsvoorstel (Mevr. Colette Burgeon) houdende oprichting en
organisatie van een Rijksfonds voor alimentatievorderingen.
— Wetsvoorstel (Mevr. Jacqueline Herzet) tot wijziging van de
voorschotten op en invorderingen van onderhoudsgelden georganiseerd bij de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.
Opvolging en werkwijze. Bespreking van de vergelijkende tabel.
(Advies uit te brengen.) (Rgt, art. 100bis, 3.)

Propositions de loi jointes :
— Proposition de loi (M. Pierre Beaufays et Mme Nathalie de
T’Serclaes) organisant le règlement des créances alimentaires par
l’intermédiaire d’un Office national des créances alimentaires.
— Proposition de loi (Mme Colette Burgeon) relative à la création et
à l’organisation d’un Fonds national des créances alimentaires.
— Proposition de loi (Mme Jacqueline Herzet) modifiant les avances
sur pensions alimentaires et le recouvrement de ces pensions organisés
par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’aide sociale.

Commissie belast met de problemen
inzake handels- en economisch recht

Commission chargée des problèmes
de droit commercial et économique

Suivi et méthode de travail. Examen du tableau comparatif.
(Avis à rendre.) (Rgt, art. 100bis, 3.)

Donderdag 18 juni 1998

Jeudi 18 juin 1998

1. Wetsvoorstel (de heer Luc Willems) tot wijziging, wat het
strafbeding en de moratoire interest betreft, van het Burgerlijk Wetboek.
(Voortzetting.)
(Rapporteur : de heer Pierre Lano.)
2. Wetsvoorstel (de heer Luc Willems) tot wijziging van artikel 3 van
de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst.

1. Proposition de loi (M. Luc Willems) modifiant le Code civil en ce
qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires.
(Continuation.)
(Rapporteur : M. Pierre Lano.)
2. Proposition de loi (M. Luc Willems) modifiant l’article 3 de la loi du
13 avril 1995 relative au contrat d’agence commerciale.

Gewestelijke instellingen — Institutions régionales
VLAAMSE RAAD
[S − C − 98/35691]

Openbare commissievergaderingen
Agenda
Dinsdag 16 juni 1998
Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Jeroen Boschzaal, 2e verdieping
Te 14 u. 30 m. :
Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee,
en de bijlagen, ondertekend in Montego Bay op 10 december 1982, en met de overeenkomst inzake de toepassing van
deel XI van het verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, en de bijlage,
ondertekend in New York op 28 juli 1994.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
De Commissie vergadert eveneens op donderdag 18 juni 1998, om 10 en 14 uur.
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Dinsdag 16 juni 1998
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Pieter Bruegelzaal, 3e verdieping
Te 14 u. 30 m. :
Hoorzitting over de luchthaven van Zaventem met :
— voor het VEV :
— de heer Wim Van Der Beken, directeur studiedienst;
— de heer Joost Germis, adviseur studiedienst;
— de heer P. De Vos, Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde;
— voor de afdeling Wegen Vlaams Brabant :
— de heer Chris Caestecker, diensthoofd.
De Commissie vergadert eveneens op woensdag 17 juni 1998, om 14 uur.
Dinsdag 16 juni 1998
Commissie voor Reglement en Samenwerking
Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping
Te 14 u. 30 m. :
1. Voorstellen tot wijziging van het Reglement (Werkdocument).
Voorstel van de heren Karel De Gucht, Paul Van Grembergen en Jacques Laverge tot wijziging van het Reglement
van het Vlaams Parlement.
Voorstel van de heren Herman Suykerbuyk, Freddy De Vilder en Paul Van Grembergen tot wijziging van
artikel 26 van het Reglement van het Vlaams Parlement.
Bespreking en stemming.
2. Voorstel van bijzonder decreet van de heer Paul Van Grembergen houdende het betrekken van senatoren,
bedoeld in artikel 67, § 1, 1°, van de Grondwet, bij de werkzaamheden van het Vlaams Parlement.
Voorstel van bijzonder decreet van Mevr. Mia De Schamphelaere en de heer Herman Suykerbuyk houdende de
uitvoering van artikel 37, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
3. Voorstel van bijzonder decreet van Mevr. Yolande Avontroodt, Mevr. Trees Merckx-Van Goey, de heren Steve
Stevaert en Herman Lauwers en Mevr. Ria Van Den Heuvel tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.
Voorstel van decreet van Mevr. Yolande Avontroodt, Mevr. Trees Merckx-Van Goey, de heren Steve Stevaert en
Herman Lauwers en Mevr. Ria Van Den Heuvel houdende regeling van de bij het Vlaams Parlement ingediende
verzoekschriften.
Voorstel van bijzonder decreet van de heer Steve Stevaert houdende wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet
tot hervorming der instellingen, wat het verzoekschrift betreft.
Voorstel van decreet van de heer Steve Stevaert houdende invoering van een nieuwe wettelijke bepaling genaamd
« overweging van decreet ».
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
De leden van de Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken worden eveneens uitgenodigd de
vergadering bij te wonen.
Dinsdag 16 juni 1998
Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
James Ensorzaal, 2e verdieping
Te 14 u. 30 m. :
1. Interpellaties tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid :
— van de heer Johan Malcorps, over het onderzoek naar en de promotie van borstvoeding;
— van de heer Etienne De Groot, over de gevolgen voor het drugspreventiebeleid van de federale richtlijn met
betrekking tot het vervolgingsbeleid inzake verdovende middelen.
2. Mondelinge vragen tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid :
— van Mevr. Riet Van Cleuvenbergen, over de dienstroosters in de gezondheidszorg;
— van de heer Johan Malcorps, over de voorlichting over schadelijke blootstelling aan de zon;
— van Mevr. Veerle Heeren, over het toenemend risico op huidkanker ten gevolge van verhoogde blootstelling aan
zonnelicht en de zonnebank.
3. Voorstel van resolutie van de heer Johan Malcorps, Mevr. YoIande Avontroodt en de heren Freddy De Vilder en
Kris Van Dijck betreffende de band tussen milieuvervuiling en hormonale stoornissen, inzonderheid vruchtbaarheidsstoornissen bij de mens.
Voortzetting van de bespreking.
4. Voorstel van resolutie van Mevr. Yolande Avontroodt en de heer Etienne De Groot betreffende een grondige
optimalisering van de kinder- en jeugdpsychiatrische ziekenhuisdiensten.
Benoeming van een verslaggever en toelichting.
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Woensdag 17 juni 1998
Commissie voor Staatshervorming en Algemene Zaken
James Ensorzaal, 2e verdieping
Te 10 uur :
1. Discussienota voor een verdere staatshervorming, goedgekeurd door de Vlaamse regering op 29 februari 1996.
Hoofdstuk V : aandachtspunten in verband met de verdere staatshervorming.
Benoeming van een verslaggever, inleidende uiteenzetting en bespreking.
Te 14 uur :
2. Mondelinge vraag van de heer Carl Decaluwé tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van
Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid, over de invloed van het inschakelen van een Vlaamse Bouwmeester op de
termijnen tot besluitvorming.
3. Gedachtewisseling met Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid, over de aanstelling van een Vlaamse bouwmeester.
4. Gedachtewisseling met een afgevaardigde van het Rekenhof over de mogelijkheid van een doelmatigheidsonderzoek door het Rekenhof betreffende de « outsourcing » van de informaticafunctie bij het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.
Woensdag 17 juni 1998
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Stadsvernieuwing en Huisvesting
Pieter Bruegelzaal, 3e verdieping
Te 10 u. 15 m. en 14 uur :
Hoorzitting met de Vlaamse Adviescommissie voor Volksraadplegingen.
Voorstelling van het rapport « Leren van Gent » door een VUB-onderzoeksteam (onderzoek over de volksraadpleging in Gent van 14 december 1997).
Voortzetting van de bespreking.
Woensdag 17 juni 1998
Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud
Jeroen Boschzaal, 2e verdieping
Te 14 uur :
1. Interpellatie van de heer André Denys tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en
Tewerkstelling, over het feitelijk monopoliseren van de markt van de industriële afvalwaterzuivering door het Aquafindochterbedrijf Aquaplus.
2. Mondelinge vragen tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling :
— van Mevr. Vera Dua, over het mestverwerkingsproject Biopower te Oostende;
— van Mevr. Vera Dua, over de schorsing door de Raad van State van de vergunning voor een mestopslagplaats
in Velzeke;
— van de heer Dirk Van Mechelen, over de stand van zaken inzake de goedkeuring van projecten in het kader van
de implementatie van de Lokale Agenda 21;
— van de heer Pieter Huybrechts, over de aanpassingwerken aan het waterzuiveringsstation in Geel.
3. Mondelinge vraag van de heer Johan Malcorps tot de heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van Leefmilieu
en Tewerkstelling, en tot Mevr. Wivina Demeester-De Meyer, Vlaams minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid, over de indeling van luchthavens in de Vlarem-lijst van hinderlijke inrichtingen.
Woensdag 17 juni 1998
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer
Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping
Te 14 uur :
1. Interpellaties tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening :
— van Mevr. Marijke Dillen, over de ruimtelijke herinrichting van een aantal buurten in Vlaamse steden en
buitengebieden langs het HST-traject;
— van de heer Patrick Lachaert, over de problematiek van de onbebouwde percelen op goedgekeurde
verkavelingen daterend van vóór de stedenbouwwet van 29 maart 1962.
2. Mondelinge vragen tot de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening :
— van de heer Marino Keulen, over de sluiting van vijf Limburgse kartings;
— van Mevr. Maria Tyberghien-Vandenbussche, over de nieuwe omzendbrief van 6 april 1998 over de toepassing
van artikel 49 van het gecoördineerd decreet inzake ruimtelijke ordening;
— van de heer Ludo Sannen, over de problematiek van de groene gewestplanwijzigingen in relatie met de
uitgangspunten van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen;
— van de heer Patrick Lachaert, over de geplande investeringen aan de R4 en het Kluizendok.
3. Voorstel van decreet van de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wat de door overmacht vernielde gebouwen betreft.
Bespreking en eventueel stemming.
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4. Voorstel van decreet van Mevr. Anny De Maght-Aelbrecht en de heer Patrick Lachaert houdende wijziging van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, wat de beschermde gebouwen
betreft.
Bespreking en eventueel stemming.
5. Voorstel van decreet van de heren Patrick Lachaert, Karel De Gucht en Didier Ramoudt houdende wijziging van
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996.
Benoeming van een verslaggever en bespreking.
Donderdag 18 juni 1998
Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Jan Van Eyckzaal, 3e verdieping
Te 10 uur :
1. Hoorzitting met de heer V. Labunov, ambassadeur van Wit-Rusland in België.
Benoeming van een verslaggever.
Te 14 uur :
Jeroen Boschzaal, 2e verdieping
2. Ontwerp van decreet tot goedkeuring van de volgende internationale akten :
1) protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het
bijzonder als verblijfplaats voor watervogels, opgemaakt in Parijs op 3 december 1982;
2) amendementen op de overeenkomst inzake watergebieden die van internationale betekenis zijn, in het bijzonder
als verblijfplaats voor watervogels, aangenomen in Regina op 28 mei 1987.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming.
Donderdag 18 juni 1998
Commissie voor Financiën en Begroting
Antoon Van Dyckzaal, 2e verdieping
Te 10 u. 30 m. :
1. Ontwerp van decreet betreffende de euro.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
2. Voorstel van decreet van de heren Marc Olivier, Carl Decaluwé en John Taylor cs. houdende wijziging van het
decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
3. Voorstel van resolutie van de heer Filip Dewinter, Mevr. Marijke Dillen en de heer Roeland Van Walleghem
betreffende de noodzakelijke wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
4. Voorstel van resolutie van de heren John Taylor, Stefaan Platteau, Carlos Lisabeth, Herman De Reuse, Jean-Marie
Bogaert en Jos Geysels betreffende regeling van het statuut van de commissarissen van de Vlaamse regering aan de
Vlaamse universiteiten.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
5. Voorstel van resolutie van de heren John Taylor, Stefaan Platteau, Carlos Lisabeth, Herman De Reuse, Jean-Marie
Bogaert en Jos Geysels houdende toepassing en evaluatie van de regelgeving inzake de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
Donderdag 18 juni 1998
Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid
Peter Paul Rubenszaal, 2e verdieping
Te 14 u. 15 m. :
1. Interpellatie van de heer Filip Dewinter tot de heer Luc Van den Bossche, minister vice-president van de Vlaamse
regering, Vlaams minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken, over een evaluatie van het non-discriminatiepact en de
non-discriminatiecode in het onderwijs.
2. Mondelinge vragen tot de heer Luc Van den Bossche, minister-vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Onderwijs en Ambtenarenzaken :
— van Mevr. Veerle Heeren, over samenwerkingsovereenkomsten in het basisonderwijs;
— van de heer Kris Van Dijck, over de toekomst van het secundair onderwijs in Brussel;
— van Mevr. Marleen Vanderpoorten, over het schoolopbouwwerk.
3. Voorstel van resolutie van de heer Ludo Sannen betreffende de erkenning, de integratie en begeleiding van
dyslectische leerlingen in het onderwijs.
Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
Donderdag 18 juni 1998
Commissie voor Cultuur en Sport
James Ensorzaal, 2e verdieping
Te 14 u. 30 m. :
Voorstel van decreet van Mevr. Mieke Van Hecke, de heer Hugo Marsoul, Mevr. Nelly Maes en Mevr. Gracienne
Van Nieuwenborgh houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van
het Vlaams Centrum voor Volkscultuur.
Voortzetting van de bespreking en stemming.

19597

19598

BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.1998 — MONITEUR BELGE

Verschillende berichten
Algemene Centrale van het Militair Personeel,
afgekort : « ACMP »,
Houffalizeplein 18, te 1030 Brussel
—
Representatieve syndicale organisatie van het militair personeel
(Belgisch Staatsblad van 8 juli 1995)
—
Lijst der verantwoordelijke leiders :
Secretaris-generaal en waarnemend voorzitter :
Emmanuel Jacob.
Adjuncten-secretaris-generaal :
Patrick Boone.
Ivan Colinet.
Jean-Pierre Hulin.
Gustaaf Stassens.

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
Réouverture de vacance
L’Université libre de Bruxelles annonce la réouverture de vacance,
au 1er octobre 1998, du poste suivant :
Institut supérieur d’Education physique et de Kinésithérapie

Avis divers
Centrale générale du Personnel militaire,
en abrégé : « CGPM »,
place de Houffalize 18, 1030 Bruxelles
—
Organisation syndicale représentative du personnel militaire
(Moniteur belge du 8 juillet 1995)
—
Liste des dirigeants responsables :
Secrétaire général et président suppléant :
Emmanuel Jacob.
Secrétaires généraux adjoints :
Patrick Boone.
Ivan Colinet.
Jean-Pierre Hulin.
Gustaaf Stassens.
(17485)

Omschrijving van de opdracht :
In het kader van de ontwikkeling van een elektronisch
leer/werkboek voor de cursus natuurkunde van prof. H. Eisendrath
voor de eerste kandituren wetenschappen, is het de bedoeling een
multimedia databank aan te leggen van educatieve hulpmiddelen,
zoals websites, AV middelen (o.a. de bestaande in het ZSCB), tekst,
zelfevaluatiepakketten, etc., en bij te dragen tot de realisatie op
computer van dit werkboek.
Logistieke ondersteuning bij de dagelijkse werking van het ZSCB.

Service GB170 - Histologie
1 poste d’assistant-chargé d’exercices temps partiel 60 h/an,
auprès de M. J.L. Pasteels.
Les demandes des candidat(e)s doivent parvenir, accompagnées d’un
curriculum vitae à M. le recteur de l’Université, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, avant le 30 juin 1998.
(19564)

Vacance
L’Université libre de Bruxelles annonce la vacance, au Centre de
Méthodologie Universitaire, à partir du 1er octobre 1998 :
deux postes d’assistant-chargé d’exercices 165 h/an,
auprès de M. Jean-Maurice Rosier.

De kandidaturen worden ingewacht : twee weken na publicatie in
het Belgisch Staatsblad.
Vereisten : de kandidaat moet houder zijn van het diploma van
licentiaat in de natuurkunde of van burgerlijk ingenieur, met interesse
voor onderwijs in natuurkunde. Ervaring met internet noodzakelijk.
Contactpersoon : prof. dr. H. Eisendrath, tel. 02/629 34 58.
De kandidaten worden verzocht gebruik te maken van het daartoe
bestemde kandidaatstellingsformulier met verklaring vrij onderzoek en
cumulatieformulier dat kan bekomen worden op het secretariaat van
de desbetreffende faculteit of op de dienst academisch personeel,
tel. 02/629 22 65, van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, te
1050 Brussel.
Eén ingevuld kandidaatstellingsfomulier dient gericht te worden aan
de rector van de Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel;
één kopie van het kandidaatstellingsformulier dient gelijktijdig gericht
te worden aan de decaan van de faculteit.
(19566)

Avis du recteur : accord.
Poste au cadre : 97-Z-ASS-029 (NV) (0.50 ETP).
Les demandes des candidat(e)s doivent parvenir, accompagnées d’un
curriculum vitae à M. le recteur de l’Université, avenue F.D. Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, avant le 24 juin 1998.
(19565)

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
Faculteit wetenschappen

UNIVERSITEIT GENT
Bij de Faculteit farmaceutische wetenschappen is volgend mandaat
te begeven : het betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van
twee jaar, die hernieuwbaar is.
FW01V
Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep geneesmiddelenleer (tel. 264 80 54).
Functie-eisen :

Te begeven betrekking bijzonder academisch personeel : R98/71bis
De Vrije Universiteit Brussel meldt de externe vacature voor een
betrekking van deeltijds bijzonder wetenschappelijk medewerker
(50 %), bij het Zelfstudiecentrum B bij het onderzoeksproject STEL-LA
(Studentgericht Tutoren via Elektronisch Logboek - Leer Applicatie).

diploma van apotheker.
N.B. Laatstejaarsstudenten kunnen eveneens kandideren.
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de vakgroep in het vakgebied farmaceutische technologie;

Ingangsdatum : 1 juni 1998.

wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat;

Einddatum : 30 november 1998.

dienstverlening in de vakgroep.
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De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de personeelsdienst van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25,
9000 Gent, uiterlijk op 7 juli 1998.
(19567)

19599

PS01V
Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep communicatiewetenschappen (tel. 264 68 90). Het betreft een tijdelijke aanstelling
voor een termijn van twee jaar die hernieuwbaar is.
Functie-eisen :

Bij de Faculteit politieke en sociale wetenschappen zijn volgende
vacatures te begeven :
PS01L
Twee betrekkingen van voltijds assistent bij het decanaat van de
Faculteit politieke en sociale wetenschappen (tel. 09/264 67 80). Het
betreft een tijdelijke aanstelling voor een termijn van twee jaar die
hernieuwbaar is.
Functie-eisen :
diploma van licentiaat in de sociologie of in de politieke wetenschappen of in de communicatiewetenschappen (laatstejaarsstudenten
kunnen eveneens kandideren);
interesse voor kandidatuur onderwijs;
sociale vaardigheden die het contact met de studenten van de eerste
kandidatuur bevorderen;
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de eerste kandidatuur politieke en
sociale wetenschappen, meer specifiek voor de vakken sociologie en
beschrijvende statistiek, en de vakken inleiding tot de communicatiewetenschappen en politieke en sociale leerstelsels;
verstrekken van deskundige uitleg over inhoud, doelstellingen,
onderwijs- en studiemethode aan de studenten;
onderzoek ter voorbereiding van een doctoraat.
voor

beide

betrekkingen

ten

vroegste

op

PS01V
Twee betrekkingen van deeltijds praktijkassistent 20 % bij de
vakgroep communicatiewetenschappen (tel. 09/264 68 90). Het betreft
tijdelijke aanstellingen voor een termijn van één jaar, die eventueel
hernieuwbaar is.
Betrekking 1.

actieve belangstelling voor de ontwikkelingen inzake mediarecht en
auteursrecht.
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
wetenschappelijk onderzoek in de vakgebieden mediarecht en
auteursrecht ter voorbereiding van een doctoraat;
algemene logistieke taken binnen de vakgroep communicatiewetenschappen, in het bijzonder de organisatie en uitbouw van de
wetgevingsdocumentatie op het vlak van het media- en auteursrecht
(informatierecht).
Indiensttreding : ten vroegste op 1 oktober 1998.
Een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep politieke
wetenschappen (tel. 09/264 68 70). Het betreft een tijdelijke aanstelling
voor een termijn van twee jaar, die eenmaal voor één jaar kan worden
hernieuwd.
Functie-eisen :
diploma van doctor in de politieke wetenschappen;
bijzondere belangstelling voor Europese en Europees-regionale politiek;
publicaties in wetenschappelijke tijdschriften die een ruime verspreiding kennen;
een uitgesproken interesse aantonen voor studentenbegeleiding in de
academische en voortgezette academische opleidingen;
mededelingen of voordrachten op wetenschappelijke conferenties
strekken tot aanbeveling.
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;

Functie-eisen :

wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de Europese en
Europees-regionale politiek.

academisch diploma van de tweede cyclus hebben;
erkend beroepsjournalist zijn of ruime journalistieke ervaring
hebben;
ervaring met onderwijs inzake journalistenopleiding of schriftelijke
communicatie strekt tot aanbeveling;
specialisatieterrein : dagbladjournalistiek.
Functie-inhoud :
medewerking aan het onderwijs met betrekking tot de dagbladjournalistieke praktijk met vooral oefeningen en opdrachten waarbij
schrijftechnieken eigen aan de dagbladsector, bepaalde journalistieke
genres (vooral reportages en interviews) worden bijgebracht.
Betrekking 2.

Indiensttreding : ten vroegste op 1 oktober 1998.
De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de personeelsdienst van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25,
9000 Gent, uiterlijk op 7 juli 1998.
(19568)

Bij de Faculteit diergeneeskunde zijn volgende mandaten te
begeven : het betreft tijdelijke aanstellingen voor een termijn van twee
jaar, die hernieuwbaar is :
DI03V

Functie-eisen :

Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep morfologie
(tel. 09/264 77 11).

academisch diploma van de 2e cyclus;
erkend beroepsjournalist zijn of ruime journalistieke ervaring
hebben;
ervaring met onderwijs inzake journalistenopleiding of schriftelijke
communicatie strekt tot aanbeveling;
specialisatieterrein : tijdschriftenjournalistiek.
medewerking aan het onderwijs met betrekking tot de journalistieke
praktijk van de tijdschriftensector met oefeningen en opdrachten.
voor

beide

betrekkingen

Functie-eisen :
diploma van dierenarts of van licentiaat in de biologie (optie dierkunde). Laatstejaarsstudenten mogen ook kandideren.
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;

Functie-inhoud :

Indiensttreding :
1 oktober 1998.

ofwel diploma van licentiaat in de communicatiewetenschappen;

PS03V

diploma van geaggregeerde HSO strekt tot aanbeveling.

Indiensttreding :
1 september 1998.

diploma van licentiaat in de rechten, waarbij een GAS-diploma
media en communicatie tot aanbeveling strekt;

ten

vroegste

op

wetenschappelijk onderzoek in de morfologie, speciaal in de histologie ter voorbereiding van een doctoraat;
wetenschappelijke dienstverlening.
Indiensttreding : ten vroegste op 1 oktober 1998.
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een plan terreinopname;

DI04V
Een betrekking van voltijds doctor-assistent bij de vakgroep virologie, parasitologie en immunologie (tel. 09/264 73 66).
N.B. : de eventuele hernieuwing is hier beperkt tot eenmaal per jaar.

een plan juridische toestand;
een plan wensstructuur;
inventarisatie van het groen;

Functie-eisen :
diploma van doctor in de diergeneeskundige wetenschappen;
ervaring bezitten in het wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening met betrekking tot de parasitologie bij huisdieren.
Functie-inhoud :
a) bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
b) onderzoek :
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in verband met parasitaire ziekten bij huisdieren, met nadruk op immunologisch gericht
onderzoek;

verantwoordingsnota,
opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen, en door de
gemeenteraad voorlopig aangenomen in zijn vergadering van
28 mei 1998, voor eenieder ter inzage ligt op het gemeentehuis van
18 juni 1998 tot 18 juli 1998.
Al wie omtrent dit plan bezwaren of opmerkingen te maken heeft,
moet die schriftelijk aan het schepencollege laten geworden, uiterlijk
op 18 juli 1998, op welke datum het proces-verbaal van sluiting zal
opgesteld worden te 11 uur.
Lanaken, 18 juni 1998.
(17482)

het opstarten van nationale en internationale onderzoeksprojecten in
dit verband;
het begeleiden van jonge onderzoekers en doctorandi verbonden aan
de vakgroep;

Aankondigingen − Annonces

het coördineren van proeven met laboratoriumdieren, en toezicht
houden op het dierenwelzijn en gezondheid;
c) bijstand bij de dienstverlening.

VENNOOTSCHAPPEN − SOCIETES

Indiensttreding : ten vroegste op 1 december 1998.
DI05V
Een betrekking van voltijds assistent bij de vakgroep pathologie,
bacteriologie en pluimveeziekten (tel. 09/264 74 31).

Finance et Entreprises, société anonyme,
avenue Rousseau 40, 6001 Marcinelle

Functie-eisen :

R.C. Charleroi 150413 — T.V.A. 403.353.912

diploma van dierenarts. Laatstejaarsstudenten mogen ook kandideren.
Functie-inhoud :
bijstand bij het onderwijs van de vakgroep;
wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met bacteriologie,
mycologie en bacteriële en mycotische ziekten bij dieren ter voorbereiding van een doctoraat;

L’assemblée générale ordinaire convoquée pour le 2 juin 1998 n’a pas
réuni de quorum de présence suffisant, aussi cette assemblée générale a
été reportée à 3 semaines. L’assemblée générale ordinaire se réunira
valablement au siège social, le 23 juin 1998 à 17 heures et statuera quel
que soit le quorum de présence.
Ordre du jour :

bijdrage tot de dienstverlening van de vakgroep.

1. Rapport de gestion et du commissaire-réviseur.

Indiensttreding : ten vroegste op 1 oktober 1998.

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997.

De kandidaturen, met curriculum vitae, een afschrift van het vereist
diploma en een overzicht van de behaalde studieresultaten (per jaar),
moeten per aangetekend schrijven ingediend worden bij de personeelsdienst van de Universiteit Gent, Sint-Pietersnieuwstraat 25,
9000 Gent, uiterlijk op 7 juli 1998.
(19569)

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

3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire-réviseur.
5. Elections statutaires.
6. Divers.

(17296)

International Brachythérapie (IBt), société anonyme,
Zone industrielle C, 7180 Seneffe
R.C. Charleroi 187248 — T.V.A. 547.288.682

Gemeente Laken
Bijzonder plan van aanleg — Bekendmaking
Het college van burgemeester en schepenen;
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 22 oktober 1996, houdende de gecoördineerde
wettekst van de stedenbouwwet van 29 maart 1962, gewijzigd bij de
weten van 22 april 1970 en van 22 december 1970, bekrachtigd bij het
decreet van 4 april 1997,
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder plan van aanleg
« Zangersheide », omvattende :
een bestemmingsplan;
stedebouwkundige erfdienstbaarheden;

Assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1998
Le quorum de présence requis pour tenir valablement l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires en date du 2 juin 1998 n’ayant
pas été réuni, les actionnaires d’IBt sont invités à assister à une seconde
assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 25 juin 1998, à
10 h 30 m, au siège social, Zone industrielle C, à 7180 Seneffe, avec
l’ordre du jour suivant :
1. Rapport spécial du conseil d’administration en application de
l’article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;
2. Division de l’action par dix :
a) Proposition de modifier la représentation du capital social par la
division de chaque action IBt (A et B) actuelle en dix actions nouvelles.
Cette décision prendra effet au 31 août 1998.
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b) Proposition de mettre en concordance l’article 5 des statuts avec la
division qui précède en remplaçant la première phrase de l’article 5 par
la phrase suivante :

Un modéle de procuration relative à l’assemblée peut être demandé
auprès de la société et doit être déposée au siège social ou y parvenir
trois jours ouvrables au moins avant la date de celle-ci.
(17297)

« Le capital social d’élève à septante millions sept cent cinquante
mille francs (F 71 750 000), représenté à partir du 31 août 1998 par trois
cent septante mille (370 000) actions de catégorie A et par deux millions
cinq cent mille (2 500 000) actions de catégorie B, sans désignation de
valeur nominale, représentant chacune un/deux millions huit cent
septantième du capital social. »
c) Proposition de conférer à deux administrateurs tous les pouvoirs
nécessaires pour :
— fixer les modalités pratiques de cette division;

Somages, société anonyme,
Siège social : rue de Gozée 89, 6110 Montigny-le-Tilleul
R.C. Charleroi 168308 — T.V.A. 441.426.907
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « Somages » qui se tiendra le mardi
24 juin 1998, à 9 heures, en l’étude de Me P. Nicaise, notaire à 1390 GrezDoiceau, rue Pont au Lin 41.

— fixer les dispositions transitoires éventuelles.
3. Extension du terme prévu à l’article 9.4. des statuts pour la
conversion des actions de catégorie A en actions de catégorie B.
Proposition de postposer la date à laquelle les actions de catégorie A
seront converties en actions de catégorie B jusqu’à l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2007 (au lieu de 2002).
Proposition d’adopter un nouvel article 9.4. libellé comme suit :
« 9.4. les actions de catégorie A seront converties en actions de
catégorie B le jour de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2007. »
4. Autre modification statutaire :
Article 27 des statuts.
Proposition d’adopter un nouvel article 27, alinéa 2, libellé comme
suit :

Ordre du jour :
1. Lecture du rapport du gérant et du commissaire-réviseur d’entreprises, la S.C. à forme de société civile « Boye Geddes Van Gulck & C° »,
représentée par M. Régis Van Caillie, reviseur d’entreprises, conformément à l’article 178bis, § 1er des L.C.S.C.
2° Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
3° Décharge aux administrateurs.
4° Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs.
5° Détermination des pouvoirs du ou des liquidateurs.
6° Pouvoirs publications légales - formalités registre du commerce.
7° Divers.
Se conformer aux statuts.
(17298)

« Tout actionnaire a le droit d’assister à l’assemblée générale à la
condition :

Le conseil d’administration.

Sobelsys, société anonyme,
rue des Vennes 374, bte 16, 4020 Liège

1. si ses titres sont au porteur, de les déposer à la société ou un des
établissements désignés dans les avis de convocation ou de déposer à
la société une attestation d’indisponibilité délivrée par l’organisme où
ces titres sont en compte, ou

R.C. Liège 193549 — T.V.A. 457.270.272

2. s’il est détenteur d’actions dématérialisées, de déposer de la même
manière une attestation, établie par le teneur de compte agréé ou
l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date
de l’assemblée, de ses actions; ou

Etant donné que l’assemblée du 2 juin 1998 n’a pas réuni le quorum,
une nouvelle assemblée générale est convoquée en date du 25 juin 1998
au siège social, à 10 heures.

3. s’il est actionnaire nominatif, de se faire inscrire au siège de la
société en vue de l’assemblée.

1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17299)

Ces formalités doivent être accomplies trois jours ouvrables au moins
avant la date fixée pour la réunion. »

Ordre du jour :

5. Disposition interprétative des conditions d’émission des warrants
de catégorie C.

Citeaux, société anonyme,
avenue Franklin Roosevelt 220, 1050 Bruxelles

Pour
rappel,
l’assemblée
générale
extraordinaire
du
16 décembre 1996 a approuvé les conditions d’émission des warrants
de catégorie A, B et C.

R.C. Bruxelles 491577 — T.V.A. 425.849.004

En ce qui concerne les conditions d’exercice des warrants, le conseil
d’administration précise que « les 250 000 obligations convertibles que
la société projette d’émettre dans le courant de l’année 1997 » sont bien
les obligations telles qu’émises par le conseil d’administration du
17 décembre 1997 dans les limites du capital autorisé et souscrites par
le public du 8 au 12 janvier 1998.

MM. les actionnaires sont priés de prendre part à l’assemblée
générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra en l’étude du
notaire Xavier Wets, à Schaerbeek (1030 Bruxelles), boulevard Auguste
Reyers 41, le 24 juin 1998, à 10 heures.
Ordre du jour :

Proposition de confirmer cette disposition interprétative.

1. Modification de la dénomination de la société pour la remplacer
par la dénomination « Groupe X 3 ».

6. Divers.

2. Rapport du conseil d’administration exposant la justification
détaillée de la modification proposée à l’objet social.

L’assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du
capital représentée par les actionnaires présents.
Conformément à l’article 27 des statuts, pour pouvoir assister à cette
assemblée, tout actionnaire doit, trois jours ouvrables au moins avant
celle-ci, déposer ses titres ou un certificat de ces titres délivré par l’agent
financier les détenant en compte, au siège de la société ou, s’il est
actionnaire nominatif, s’y faire inscrire en vue de l’assemblée, trois
jours ouvrables au moins avant la date de celle-ci.

3. Modification de l’objet de la société pour y ajouter « La société est
chargée de la réalisation du programme X 3. »
4. Nominations.
Les actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de
déposer leurs titres au porteur cinq jours avant l’assemblée, au siège
social.
(17300)

Le conseil d’administration.
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Inter-Construction, société anonyme,
rue des Trieux 12, 7120 Estinnes-au-Mont

« Past-Time », société anonyme,
rue Simonis 14A, à 1060 Bruxelles

R.C. Charleroi 166921 — T.V.A. 441.035.442

R.C. Bruxelles 431440

MM. les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale des
actionnaires qui aura lieu le 24 juin 1998, à 20 heures, au siège social,
avec l’ordre du jour suivant :

L’assemblée générale ordinaire se tiendra au siège social, le
25 juin 1998, à 17 h 30 m, en remplacement de la date statutaire.
Ordre du jour :

1. Rapport annuel.

Rapport de gestion. Approbation des comptes
31 décembre 1997. Décharge aux administrateurs.

2. Approbation des comptes annuels.

sociaux au
(17305)

3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à la réunion sont priés de
déposer leurs actions au porteur au siège social au plus tard le jour de
l’assemblée générale, à 18 h 45 m.
(17301)

Comptoir Faillite et Saisies, en abrégé : « C.F.S. », société anonyme,
Rempart d’Albeau 5, 5500 Dinant
T.V.A. 452.178.267
MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le 25 juin 1998, à 18 heures, au siège social.

« General Industrial Services and Consult »,
en abrégé : « G.I.S.C. », société anonyme,
avenue de la Balance 54, 1410 Waterloo

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.

R.C. Nivelles 59843 — T.V.A. 434.357.981

2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997.
L’assemblée générale se réunira au siège social, le jeudi 25 juin 1998,
à 18 heures.

3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.

Ordre du jour :

(17306)

1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
Heather, société anonyme,
boulevard Industriel 80, 7700 Mouscron

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

R.C. Tournai 77266 − T.V.A. 452.174.111

4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.

(17302)
L’assemblée générale ordinaire se réunira le 25 juin 1998, à 11 heures,
à l’adresse suivante : avenue Royale 88, à 7700 Mouscron.

Lancedor, société anonyme,
avenue de Boetendael 51, bte 35, 1180 Bruxelles
T.V.A. 450.298.150

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Rapport du commissaire-reviseur.

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17303)

Vitrerie Fox, société anonyme,
rue Gueule du Loup 1C, 6600 Bastogne

3. Approbation des comptes annuels.
4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs.
6. Décharge au commissaire-réviseur.
7. Divers.
Pour assister à la réunion, dépôt des titres au siège social, cinq jours
ouvrables avant la réunion.
(17307)

Mécical Pharma, société anonyme,
rue Paul Wemaere 6, 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre)

R.C. Neufchâteau 12654 — T.V.A. 415.796.141
R.C. Bruxelles 425683 − T.V.A. 420.243.788
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 15 heures.
Ordre du jour :
1. Discussion du rapport de gestion.
2. Discussion et adoption des comptes annuels au 31 décembre 1997.

L’assemblée générale des actionnaires de la société Médical Pharma,
se tiendra le vendredi 26 juin 1998, 20 heures, au siège de la société, rue
Paul Wemaere 6, à 1150 Bruxelles (Woluwe-Saint-Pierre), avec l’ordre
du jour suivant :
1. Rapport des administrateurs.

3. Décharge aux administrateurs.

2. Approbation des comptes annuels.

4. Affectation du résultat.

3. Décharge aux administrateurs.

5. Divers.

4. Divers.

Dépôt des titres cinq jours avant l’assemblée générale au siège
social.
(17304)

Les actionnaires sont priés d’être présents ou de se faire représenter
de la manière prévue aux statuts.
(17308)
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Cogégaz, société anonyme,
rue du Fourneau 28, 4030 Liège (Grivegnée)

Socovema, société anonyme,
avenue Fond’Roy 153, 1180 Bruxelles

R.C. Liège 63155 − T.V.A. 402.457.354

R.C. Bruxelles 464865 − T.V.A. 420.366.524
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 1570

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 15 heures.
Ordre du jour :
1. Lecture des rapports de gestion du commissaire et des comptes
annuels.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire.
5. Réélections statutaires.
(17309)

19603

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 16 heures. — Ordre du jour : Rapport de gestion du
conseil d’administration. Approbation des comptes annuels au
31 décembre 1997. Affectation du résultat. Décharge aux administrateurs. Application de l’article 103 des L.C.S.C. Divers.
(17314)
Techniques de Gestion appliquées, société anonyme,
Domaine de l’Hosté, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 51471 − T.V.A. 426.235.717

Ardoisières L. Donner, société anonyme,
rue de l’Ardoisière 8, 6630 Martelange
R.C. Arlon 18 − T.V.A. 404.346.379
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 25 juin 1998, à 10 heures, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Présentation et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations d’administrateurs.
(17310)

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 25 juin 1998, à 8 h 30 m,
au Domaine de L’Hosté, 1300 Wavre. — Ordre du jour : 1. Rapport de
gestion du conseil d’administration. 2. Approbation du bilan et du
compte de résultats. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres
au siège social cinq jours francs avant la réunion.
(17315)
Supershooting, société anonyme,
avenue Léopold III 40, 7134 Péronnes
R.C. Charleroi 166748 − T.V.A. 441.073.747

Altruy Immobilier, société anonyme,
rue Octave Battaile 61, 7971 Basècles
R.C. Tournai 61591
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 14 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Renouvellement, démission et nomination d’administrateurs. 6. Divers.
(17311)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 18 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion de l’administrateur délégué.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à l’administrateur délégué.
5. Divers.

(17316)

Résidence du Château de Clerfayt, société anonyme,
rue de Clerfayt 104, 7131 Waudrez
R.C. Charleroi 161925

Altruy Décoration, société anonyme,
rue Sainte-Brigitte 98-100, 7971 Thumaide
R.C. Tournai 69253 − T.V.A. 437.283.225
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 16 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17312)

Aljemi, société en commandite par actions,
rue Octave Battaille 61, 7971 Basècles
R.C. Tournai 67937 − T.V.A. 434.949.780

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours
francs avant la réunion.
(17317)
René Vrydagh & Co, société anonyme,
avenue de Foestraets 22, bte 6, 1180 Bruxelles

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 18 heures.

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 25 juin 1998, à 10 heures,
au siège social.

Ordre du jour :

Ordre du jour :

1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge à la
gérance. 5. Divers.
(17313)

Rapport du conseil d’administration. Approbation des comptes
annuels au 31 décembre 1997. Affectation des résultats. Décharge aux
administrateurs. Divers.
(17318)
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Publiroute, société anonyme,
Siège social : rue Pierre Victor Jacobs 6, 1080 Bruxelles

Immobilière Charlemagne, société anonyme,
chaussée de Liège 7, 4841 Welkenraedt

R.C. Bruxelles 538211 − T.V.A. 441.679.701

R.C. Verviers 56137

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 25 juin 1998, à 18 heures, au siège social de
la société. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration sur
les activités de l’exercice. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Affectation du résultat. 5. Ratification des actes visés par l’article 60
L.C.S.C. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée générale ordinaire, les
actionnaires sont priés de se conformer aux statuts.
(17319)

Le quorum des présences n’ayant pas été atteint, une seconde
assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 25 juin 1998,
à 18 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration et approbation.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.

Protechnic, société anonyme,
rue de la Colline 191, 4100 Seraing

4. Décharge aux administrateurs.
5. Renouvellement mandats administrateurs.

R.C. Liège 167756 − T.V.A. 436.081.811

6. Divers.
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 16 h 30 m.
Ordre du jour :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Affectation du résultat.
5. Divers.

Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de
parts présentes ou représentées. Pour assister à l’assemblée, dépôt des
titres au siège social, cinq jours francs avant la réunion.
(17324)

Guilde internationale de l’Art, en abrégé : « G.I.A. »,
société anonyme, à 1150 Bruxelles
(17320)

Michel Altruy & fils, société anonyme,
rue Octave Battaille 61, 7971 Basècles

R.C. Bruxelles 341530

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, avenue des
Volontaires 321, le 25 juin 1998, à 9 heures. — Ordre du jour :
1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation des comptes
annuels 1997. 3. Décharge à donner aux administrateurs.

R.C. Tournai 50704 − T.V.A. 414.815.055
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 9 heures.

Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts.

(17325)

Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(17321)
Lamy Construction, société anonyme,
rue de Dison 175, 4800 Verviers

Firme Kumpen, société anonyme,
rue Bastin 67, 4020 Liège (Wandre)
R.C. Liège 134739 − T.V.A. 419.911.515

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 18 heures.

R.C. Verviers 52222 − T.V.A. 424.746.271
Ordre du jour :
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 10 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Reconduction des mandats d’administrateurs délégués.
6. Divers.

1. Approbation de la date de l’assemblée générale ordinaire.
2. Lecture des rapports de gestion et des comptes annuels.
3. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997.
4. Affectation des résultats.
5. Décharge aux administrateurs.
Pour être admis à l’assemblée, dépôt des titres cinq jours francs avant
la réunion.
(17326)

(17322)

L.L.P., société anonyme,
rue Aubry 49, 6200 Châtelet

Etudimo, société anonyme,
rue Aubry 45, 6200 Châtelet

R.C. Charleroi 128310 − T.V.A. 419.285.963

R.C. Charleroi 104538 − T.V.A. 405.630.937

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
27 juin 1998, à 16 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
(17323)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
27 juin 1998, à 16 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(17327)
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Ets Jean Lafleur-Mentgen, société anonyme,
avenue de Navagne 58, 4600 Visé

Cette assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de
parts présentes ou représentées.

R.C. Liège 160128 − T.V.A. 431.571.212

Pour assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours
francs avant la réunion.
(17332)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 18 heures.
Ordre du jour :
1. Lecture des rapports de gestion et des comptes annuels.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs.
(17328)

Reynaers, naamloze vennootschap,
Oude Liersebaan 268, 2570 Duffel
H.R. Mechelen 66340 — BTW 437.277.978
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op woensdag 24 juni 1998
om 17 u. 15 m., op het kantoor van notaris Luc Weyts te Mechelen,
Goswin de Stassartstraat 9.

Distripaint, société anonyme,
rue Octave Battaille 61, 7971 Basècles

Agenda :

R.C. Tournai 63617 — T.V.A. 428.545.010

Wijziging van de statutaire bepalingen in verband met uitoefening
stemrecht - aanpassing van artikel 30 van de statuten.
(17333)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 11 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Renouvellement, démission et nomination d’administrateurs. 6. Divers.
(17329)
Degand Sport, société anonyme,
avenue Louise 415, 1050 Bruxelles

Reynaers International, naamloze vennootschap,
Oude Liersebaan 266, 2570 Duffel
H.R. Mechelen 66341 — BTW 437.278.077
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op woensdag 24 juni 1998,
om 17 uur, op het kantoor van notaris Luc Weyts, te Mechelen, Goswin
de Stassartstraat 9.
Agenda :

R.C. Bruxelles 604597 — T.V.A. 457.744.483

Wijziging van de statutaire bepalingen in verband met uitoefening
stemrecht - aanpassing van artikel 30 van de statuten.
(17334)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 19 heures.
Engineering, naamloze vennootschap,
Paul Gilsonlaan 450, 1620 Drogenbos

Ordre du jour :
1. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1997.
2. Approbation des comptes annuels.
3. Décharge aux administrateurs.
4. Divers.
(17330)

H.R. Brussel 375219 — BTW 412.946.717
De buitengewone vergadering zal gehouden worden op de sociale
zetel, Paul Gilsonlaan 450, 1620 Drogenbos, op 24 juni 1998, te 17 uur.

R.C. Bruxelles 598872 — T.V.A. 456.501.893

Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Verslag commissarisrevisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan bestuurders.
6. Herbenoeming commissaris-revisor. 7. Varia.
(17335)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
25 juin 1998, à 15 heures.

Syllepsis, naamloze vennootschap,
Vlasmarkt 10, 9000 Gent

Ordre du jour :

H.R. Gent 166663 — BTW 448.378.639

Cyber Strategy and Work, société anonyme,
rue de l’Intendant 262, 1080 Bruxelles

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

(17331)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op het kantoor van notaris
Luc Weyts, te Mechelen, Goswin de Stassartstraat 9, op 24 juni 1998,
om 10 uur.
Agenda :

S.A. Vanderheyden, société anonyme,
avenue de la Résistance 4E, 4630 Soumagne (Micheroux)

1. Bevestiging van de zetelverplaatsing - aanpassing van artikel 2 van
de statuten.

R.C. Liège 153697 — T.V.A. 428.152.258

2. Kapitaalverhoging van het maatschappelijk kapitaal met drie
miljoen tweehonderdduizend (F 3 200 000) frank om het te brengen van
één miljoen tweehonderdvijftigduizend (F 1 250 000) frank op vier
miljoen vierhonderdvijftigduizend (F 4 450 000) frank, door incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves — geen uitgifte van
nieuwe aandelen, zodat het aantal-aandelen-in-omloop wordt
behouden op twintig (20) — aanpassing van artikel 5 van de statuten.

Le quorum des présences n’ayant pas été atteint, une seconde
assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 25 juin 1998,
à 20 heures.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration et
approbation. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.

3. Ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder-kwijting.
4. Benoeming bestuurders en gedelegeerd-bestuurder.

(17336)
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Lumvo, naamloze vennootschap,
Dorpsstraat 17, 3570 Alken

Govaert & Cie, naamloze vennootschap,
’s Landsroemlaan 81, 1083 Ganshoren

H.R. Tongeren 70431 − BTW 444.151.023

H.R. Brussel 279809 — BTW 401.967.010

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
25 juni 1998, te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 januari 1997. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor. 6. Allerlei. (17337)

Royal Axminster Tapijtfabriek, naamloze vennootschap,
Moeskroensesteenweg 385, 8511 Aalbeke
H.R. Kortrijk 138755 − BTW 405.708.537

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel te Aalbeke, op
donderdag 25 juni 1998, om 16 uur, met volgende dagorde :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 1998. 3. Aanwending
van het resultaat en van de reserves. 4. Kwijting aan de bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Herkiezing commissaris-revisor. 6. Ontslag en
benoeming bestuurders. 7. Allerlei. Neerlegging der aandelen vijf
dagen vóór de vergadering op voormeld adres te KortrijkAalbeke.
(17338)

Aannemingsbedrijf Verwater Belgium,, naamloze vennootschap,
Doornenlaan 27, 2950 Kapellen
H.R. Antwerpen 218438 − BTW 407.625.177

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
algemene vergadering die op 25 juni 1998, om 10 uur, zal gehouden
worden op de zetel van de vennootschap, om te beraadslagen en te
beslissen over de volgende agendapunten :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de raad van bestuur.
5. Varia.

(17339)

Govimo, naamloze vennootschap,
’s Landsroemlaan 82, bus 2, 1083 Ganshoren
H.R. Brussel 431491 − BTW 421.157.766

Aangezien de eerste buitengewone algemene vergadering niet in
getal was, worden de aandeelhouders uitgenodigd op de tweede
buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden worden op
donderdag 25 juni 1998, te 10 uur, op het kantoor van notaris Joris,
Molenstraat 87, 1840 Londerzeel. — Agenda van de over te nemen N.V.
Govimo : 1. Kennisneming door de aandeelhouders van het fusievoorstel en de verslagen van de raad van bestuur en bedrijfsrevisor,
alle kosteloos ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de
vennootschap, overeenkomstig artikel 174/4, paragraaf 1, van de
vennootschappenwet. 2. Ontbinding zonder vereffening met het oog op
de fusie-overneming van de vennootschap « Govimo N.V. » door
vennootschap « Govaert & Cie ». 3. Vaststelling dat duizend driehonderd vijfenvijftig (1 355) aandelen van vennootschap « Govaert & Cie »
zullen uitgereikt worden tegen inlevering van eenennegentigduizend
negenhonderd vijftig (91 950) oude aandelen van vennootschap
« Govimo N.V. », naar verhouding van zevenenzestig punt zesentachtig
oude aandelen in de over te nemen vennootschap tegen één aandeel in
de overnemende vennootschap.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (17340)

Aangezien de eerste buitengewone algemene vergadering niet in
getal was, worden de aandeelhouders uitgenodigd op de tweede
buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden worden op
donderdag 25 juni 1998, te 10 uur, op het kantoor van notaris Joris,
Molenstraat 87, 1840 Londerzeel. — Agenda van de overnemende N.V.
Govaert & Cie : 1. Kennisneming door de aandeelhouders van het
fusievoorstel en de verslagen van de raad van bestuur en bedrijfsrevisor, alle kosteloos ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van
de vennootschap, overeenkomstig artikel 174/4, paragraaf 1, van de
vennootschappenwet; 2. Fusie door overneming van de vennootschap
″Govimo N.V.″ door vennootschap ″Govaert & Cie″ door overneming
van gans het intrinsiek vermogen van de over te nemen vennootschap;
3. Naar aanleiding van deze fusie, vernietiging van de vijfduizend
zeshonderd tweeënvijftig aandelen die de overgenomen vennootschap
″Govimo N.V.″ bezit in de overnemende vennootschap ″Govaert &
Cie″; 4. Als gevolg van de fusie door overneming en vernietiging van
aandelen, kapitaalverlaging met zeventien miljoen driehonderdennegenduizend achthonderd zestig frank (F 17 309 860), om het te brengen
van vierentwintig miljoen achthonderdvijftigduizend frank op zeven
miljoen vijfhonderdveertigduizend honderd veertig frank (F 7 540 140);
5. Als gevolg van de fusie door overneming, kapitaalverhoging met
éénennegentig
miljoen
negenhonderdvijftigduizend
frank
(F 91 950 000), om het te brengen van zeven miljoen vijfhonderdveertigduizend honderd veertig frank op negenennegentig miljoen
vierhonderdnegentigduizend honderd veertig frank (F 99 490 140) door
uitgifte van duizend driehonderd vijfenvijftig (1 355) nieuwe aandelen
in vennootschap ″Govaert & Cie″; 6. Uitreiking van de nieuwe aandelen
in de overnemende vennootschap, tegen inlevering van éénennegentigduizend negenhonderd vijftig oude aandelen van de over te nemen
vennootschap ″Govimo N.V.″ naar verhouding van zevenenzestig punt
zesentachtig aandelen in de over te nemen vennootschap tegen één
aandeel in de overnemende vennootschap; 7. Fusie door overneming
van de vennootschap ″Cominfo″ door vennootschap ″Govaert & Cie″
door overneming van gans het intrinsiek vermogen van de over te
nemen vennootschap; 8. Als gevolg van de fusie door overneming,
kapitaalverhoging met negentigduizend frank (F 90 000), om het te
brengen van negenennegentig miljoen vierhonderdnegentigduizend
honderd veertig frank op negenennegentig miljoen vijfhonderdtachtigduizend honderd veertig frank (F 99 580 140), door uitgifte van vijf (5)
nieuwe aandelen in vennootschap ″Govaert & Cie″; 9. Uitreiking van
de nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap, tegen inlevering van negentig oude aandeel van de over te nemen vennootschap
″Cominfo″ naar verhouding van achttien aandelen in de over te nemen
vennootschap tegen één aandelen in de overnemende vennootschap;
10. Kapitaalverhoging met achtendertig miljoen vierhonderdnegentigduizend achthonderd zestig frank (F 38 419 860), om het te brengen van
negenennegentig miljoen vijfhonderdtachtigduizend honderd veertig
frank op honderd achtendertig miljoen frank (F 138 000 000) door
inbreng in natura; 11. Aan de onderschrijver van de kapitaalverhoging
de aandelen toe te kennen die overeenstemmen met haar onderschrijving en volstorting, zijnde duizend honderd en twee (1 102) nieuwe
aandelen in de overnemende vennootschap; 12. Beslissen dat de
nieuwe aandelen dadelijk en volledig zullen deelnemen in de eventuele
winst van de overnemende vennootschap, dit wil zeggen over het
volledig lopende boekjaar zonder enige pro ratering, evenals in de
eventuele winstverdeling met betrekking tot het voorbije boekjaar;
13. Aankondiging van de verslagen van de raad van bestuur en van de
bedrijfsrevisor Emile Walkiers van het kantoor Walkiers & Co,
bedrijfsrevisoren-accountants, te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, met
het oog op deze inbreng in natura, en meer bepaald betreffende de
beschrijving van de inbreng, de aangenomen wijze van schatting en de
als tegenprestatie toegekende vergoeding; 14. Dienvolgens de statuten
van de overnemende vennootschap aan te passen, rekening houdend
met de wijzigingen in het kapitaal van de vennootschap; 15. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur en van de staat van
activa en passiva afgesloten per éénendertig maart negentienhonderd
achtennegentig, in het kader van de uitbreiding van het doel van de
overnemende vennootschap; 16. Wijziging van het doel van de overnemende vennootschap door uitbreiding van haar doelomschrijving
met deze van de over te nemen vennootschappen, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen; 17. De benaming van de vennootschap te wijzigen in ″Group Govaert″, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen; 18. Goedkeuring van de jaarrekening van de over te
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nemen vennootschappen, zoals bedoeld in artikel 174/13 van de
vennootschappenwet; 19. Kwijting aan de bestuurders en aan de
zaakvoerder van de over te nemen vennootschappen; 20. In het
algemeen aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap ″Group Govaert″, rekening houdend met de fusie en de eruit
voortvloeiende kapitaalverlaging en kapitaalverhogingen, en recente
wetswijzigingen; 21. Benoeming van nieuwe bestuurders van de
vennootschap ″Group Govaert″.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (17341)
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Lussis, naamloze vennootschap,
Hasseltsesteenweg 544, 3700 Tongeren
H.R. Tongeren 59768 − BTW 428.201.253

Jaarvergadering op 25 juni 1998, te 14 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Bespreking en goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Decharge verlenen aan de bestuurders.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (17346)

Plouvier & Kreglinger, naamloze vennootschap
Maatschapelijke zetel : Verbindingsdok 13 (Oostkaai),
2000 Antwerpen-1

Initial GMIC Security, naamloze vennootschap,
Genèvestraat 512, 1030 Brussel

H.R. Antwerpen 1

H.R. Brussel 310649 − BTW 404.770.607

Gewone algemene vergadering op donderdag 25 juni 1998, te 11 uur,
op de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslagen van raad
van bestuur en van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de
jaarrekeningen per 31 december 1997 en van het voorstel tot winstverdeling. 3. Verlening van kwijting aan bestuurders en commissarisrevisor. 4. Statutaire benoemingen. 5. Mededeling geconsolideerde jaarrekening per 31 december 1997 en betreffende verslagen van de raad
van bestuur en van de commissaris-revisor. 6. Rondvraag.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
25 juni 1998, te 10 uur.

Deponering van aandelen op de maatschappelijke zetel, volgens
artikel 26 der statuten.
(17342)

Mercator-Invest, naamloze vennootschap,
Mercatorstraat 162, 9100 Sint-Niklaas
H.R. Sint-Niklaas 57121

De jaarvergadering heeft plaats op donderdag 25 juni 1998, om
10 uur, te 2050 Antwerpen, Thonetlaan 110. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van het resultaat. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Ontslagen en benoemingen. 4. Varia. Om de
vergadering bij te wonen, dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de statuten.
(17343)

Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur en het controlerapport van de
commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders, aan vorige bestuurders en aan de
commissaris-revisor.
5. Varia.

(17347)

« Immo MTS », burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Poperingestraat 35, te 9000 Gent

Jaarvergadering d.d. 25 juni 1998, om 19 uur, op de maatschappelijke
zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.

Masamo, naamloze vennootschap,
Huisheuvelstraat 51, 2990 Wuustwezel
H.R. Antwerpen 300557 − BTW 451.584.191

2. Voorlezen van en goedkeuring van de jaarrekening.
3. Toewijzing van het resultaat.
4. Kwijting aan de raad van bestuur.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
25 juni 1998, te 11 uur.

Hotel Azalea, naamloze vennootschap,
Wulfhagestraat 43, 8000 Brugge

Dagorde :

H.R. Brugge 72599 − BTW 442.020.882

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
(17344)

(17348)

Jaarvergadering op 25 juni 1998, om 19 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag bestuursraad. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten.
(17349)

M.D. Distribution, naamloze vennootschap,
Rode Broekstraat 57, 9600 Ronse
BTW 435.490.408

Gieterij Sint-Andries, naamloze vennootschap,
Langestraat 70, 9620 Zottegem
H.R. Oudenaarde 18396 − BTW 400.192.603

De raad van bestuur nodigt U uit op de algemene vergadering die
zal plaatshebben op 25 juni 1998, om 18 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der jaarrekening
afgesloten op 31 december 1997. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Ontlasting bestuurders. 5. Varia.
(17345)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
25 juni 1998, te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders.
2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Ontlasting bestuurders. 4. Allerlei. Zich
schikken naar artikel 27 van de statuten.
(17350)
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Gefa Immo, naamloze vennootschap,
Ondernemersstraat 12, 3930 Hamont-Achel

ING International (B), afgekort : ING Intl (B),
naamloze vennootschap, Desguinlei 92, 2018 Antwerpen

H.R. Hasselt 79231 — NN 444.633.053

H.R. Antwerpen 305702

Gewone algemene vergadering van 25 juni 1998, op de zetel, te
16 uur. — Agenda : 1. Art. 60 vennootschappenwet. 2. Verslag van de
raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Resultaatbestemming. 5. Statutaire benoemingen. 6. Kwijting aan bestuurders.
7. Rondvraag.
(17351)

Gecompartimenteerde Bevek naar Belgisch recht

Euro Agro Discount, naamloze vennootschap,
Louis Schmidtlaan 119, bus 3, 1040 Brussel
H.R. Brussel 571046 − BTW 401.094.703

Compartiment
ING Intl (B)-Belgian Equity
De raad van bestuur deelt aan de aandeelhouders mede dat de
jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders zal doorgaan op
vrijdag 26 juni 1998, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, te 2018 Antwerpen, Desguinlei 92, om te beraadslagen
over de volgende dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris-revisor.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
25 juni 1998, te 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 januari 1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich
richten naar de statuten.
(17352)

Skyfreight Belgium, société anonyme,
rue Ysaye 46, 1070 Bruxelles
R.C. Bruxelles 442008 − T.V.A. 422.707.390
Assemblée générale ordinaire le 24 juin 1998, à 10 heures, au siège
social de la société. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de la
date d’assemblée. 2. Rapports du conseil d’administration et du
commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre 1997. 4. Décharge aux administrateurs et commissaireréviseur. 5. Nomination, démission statutaires. 6. Dives.
(17353)

Halbart International East, société anonyme,
avenue Ysaye 46, 1070 Bruxelles

3. Behandeling van en voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening.
4. Voorstel tot goedkeuring van de kapitalisatie van het resultaat.
5. Voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat over het boekjaar, dat afsluit per
31 maart 1998.
6. Voorstel om kwijting te verlenen aan de commissaris-revisor voor
de uitoefening van zijn mandaat over het boekjaar, dat afsluit per
31 maart 1998.
7. Voorstel tot benoeming en herbenoeming van de bestuurders voor
een periode van één jaar die zal eindigen op de jaarlijkse algemene
vergadering van aandeelhouders van juni 1999.
8. Benoeming commissaris-revisor voor een periode van drie jaar,
die zal eindigen op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van
juni 2001.
Aandeelhouders die de jaarvergadering wensen bij te wonen,
worden verzocht, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, hun
aandelen vijf volle dagen vóór de vastgestelde datum van de vergadering neer te leggen op de maatschappelijke zetel.

R.C. Bruxelles 346459 − T.V.A. 402.624.729

Overeenkomstig artikel 20 van de statuten kan elke aandeelhouder
deelnemen aan de vergadering door schriftelijk een andere persoon als
mandataris aan te duiden.
De voorzitter van de raad van bestuur, W. Van Pottelberge. (17357)

Assemblée générale ordinaire le 24 juin 1998, à 11 heures, au siège
social de la société. — Ordre du jour : 1. Approbation du report de la
date d’assemblée. 2. Rapports du conseil d’administration et du
commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre 1997. 4. Décharge aux administrateurs et commissaireréviseur. 5. Nomination, démission statutaires. 6. Dives.
(17354)

Menotex, naamloze vennootschap, in vereffening,
Industrielaan 100, 8930 Menen
H.R. Kortrijk 102567 − BTW 423.774.588
Uitbetaling deel liquidatiebonus

Halbart International, société anonyme,
avenue Ysaye 46, 1070 Bruxelles
R.C. Bruxelles 402024 − T.V.A. 416.782.175
Assemblée générale ordinaire le 24 juin 1998, à 9 h 30 m, au siège
social de la société. - Ordre du jour : 1. Approbation de la date reportée
de l’assemblée. 2. Rapports du conseil d’administration et du
commissaire-réviseur. 3. Approbation des comptes annuels, arrêtés au
31 décembre 1997. 4. Décharge aux administrateurs et commissaireréviseur. 5. Nomination, démission statutaires. 6. Dives.
(17355)

Ateliers Mahy frères, naamloze vennootschap,
Sloepstraat 1, 9000 Gent
H.R. Gent 5 − BTW 400.096.294

Beslissing algemene vergadering d.d. 12 juni 1998 :
Uitbetaling deel liquidatiebonus, nl. 10 000 BF per aandeel, tegen
afgifte van coupon nr. 17, en dit vanaf 17 juni 1998.
De uitbetaling geschiedt via de loketten van de Bank van Roeselare.
(17358)
Naamloze Vennootschap Capella,
Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 1507
De informatievergadering ten behoeve van de certificaathouders zal
gehouden worden op vrijdag 26 juni 1998, om 20 uur, op de zetel van
de vennootschap, Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen.
Agenda :

Buitengewone algemene vergadering op 25 juni 1998, om 15 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 1997. 2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting aan
de bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(17356)

1. Toelichting jaarrekening afgesloten per 30 december 1997.
2. Toelichting van de rekeningen betreffende het gebouw.
Om aan de vergadering te mogen deelnemen, dienen de aandeelhouders en de vastgoedcertificaathouders zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(17359)
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Scoop, naamloze vennootschap,
Conduitsteeg 1A, te 9000 Gent
H.R. Gent 123255
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering,
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel, op
29 juni 1998, om 10 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Diversen en rondvraag. 6. Ontslag en benoeming.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(17360)
De raad van bestuur.

Den Ouden Waesland, naamloze vennootschap,
te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 42
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8. Wijziging der statuten.
9. Machtiging aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te
nemen besluiten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(17362)
De raad van bestuur.
Kraenkinders, naamloze vennootschap,
De Waghemakerestraat 38, 2060 Antwerpen-6
H.R. Antwerpen 253899 − BTW 429.710.493
Jaarvergadering op 25 juni 1998, te 17 uur, op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en van
de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op
30 december 1997 en van de geconsolideerde jaarrekening op
30 december 1997. 3. Decharge aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 4. Statutaire benoemingen. 5. Varia.
(17363)

H.R. Sint-Niklaas 55373 − BTW 405.081.403
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een buitengewone algemene vergadering, welke gehouden zal worden op het kantoor van
notaris Yves Tytgat, te Gent, Zonnestraat 6, op 25 juni 1998, om 9 uur,
met volgende agenda :
1. Verkorting van het lopende boekjaar tot 30 juni 1998.
2. Wijziging van de jaarvergadering naar de 3e maandag van de
maand november, om 10 uur.
3. Wijziging van de artikelen 23 en 32 der statuten; toevoeging van
een overgangsbepaling.
4. Machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de te
nemen besluiten.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(17361)

« S.O.N.J.A. », naamloze vennootschap,
Muisbroeklaan - Kaai 478, 2030 Antwerpen-3
H.R. Antwerpen 203195 − BTW 415.615.603
Jaarvergadering op 25 juni 1998, te 10 uur, op de zetel van de
vennootschap.
Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en van de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op
30 december 1997. 3. Decharge aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 4. Statutaire benoemingen. 5. Varia.
(17364)
Seaport Terminals, naamloze vennootschap,
Muisbroeklaan - Kaai 478, 2030 Antwerpen-3
H.R. Antwerpen 1175 − BTW 412.035.214

De raad van bestuur.

Quadrat, naamloze vennootschap,
te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Klapstraat 16
H.R. Gent 138921 − BTW 426.312.921

Jaarvergadering op 25 juni 1998, te 16 uur, op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en van
de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op
30 december 1997. 3. Decharge aan de bestuurders en aan de
commissaris-revisor. 4. Voorstel tot niet consolidatie. 5. Bekrachtiging
benoeming bestuurders. 6. Statutaire benoemingen en vaststelling van
het aantal bestuurders. 7. Varia.
(17365)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een buitengewone algemene vergadering welke gehouden zal worden op het kantoor van
notaris Yves Tytgat, te Gent, Zonnestraat 6, op 25 juni 1998,
om 9 u. 30 m., met volgende agenda :

S.A. Socabelec, société anonyme,
rue Emile Vandervelde 56,
5190 Jemeppe-sur-Sambre (Ham-sur-Sambre)

1. Opsplitsing van de bestaande 259 aandelen in 12 950 aandelen.

R.C. Namur 58865 — T.V.A. 435.985.801

2. Beslissing te nemen i.v.m. het voorkeurrecht, voorzien in de
statuten en in de samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen.
3. Kapitaalverhoging met 1 450 000 BEF in speciën, om het te brengen
van 8 000 000 BEF op 9 450 000 BEF door de uitgifte van 2 350 nieuwe
aandelen B zonder stemrecht, met dezelfde waarde als de bestaande
aandelen en die deelnemen aan de vennootschapswinst vanaf
1 januari 1998. De bestaande aandelen vormen bijgevolg aandelen
categorie A met stemrecht.
Creatie van een rekening-uitgiftepremie t.b.v. 1 550 000 BEF.
4. Onderschrijving en volledige volstorting van de kapitaalverhoging.
5. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
6. Bepaling van de rechten van de aandelen B m.b.t. de winstuitkering.
7. Hernieuwing machten toegestaan kapitaal tot een maximumbedrag van 50 000 000 frank.

MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
extraordinaire qui se tiendra le vendredi 26 juin 1998, à 16 h 30 m, en
l’étude du notaire Jean-Luc Ledoux, à Tamines, rue du Cadastre 45.
Ordre du jour :
A. Rapport du conseil d’administration exposant l’objet et la justification détaillée de la proposition d’émission d’obligations convertibles.
B. Aux conditions déterminées ci-dessous, l’émission d’un emprunt
obligataire convertible.
Par voie de conséquence, sous condition suspensive de la réalisation
de tout ou partie de la conversion desdites obligations, décision de
principe d’augmenter le capital social à concurrence de 5 000 000 de
francs maximum à réaliser et à constater au fur et à mesure de la
conversion des obligations émises et de créer au maximum 500 actions
à émettre contre remise des obligations dont la conversion aura été
demandée.
Le droit de souscription desdites obligations est réservé à la société
anonyme Namur Invest.
1° Montant de l’emprunt : cinq millions de francs belges représenté
par cinq cents obligations.
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2° Valeur nominale et nombre d’obligations : la valeur nominale
d’une obligation est de dix mille francs belges.
3° Taux de conversion fixe sera établi sur base des comptes annuels
arrêté au 31 décembre 1997.
4° Frais d’émission : tous les frais sont à charge de la société anonyme
Socabelec.
5° Durée : le remboursement des obligations non converties se fera à
la date du dixième anniversaire de leur souscription.
6° Intérêts : l’emprunt obligataire produira intérêt au taux annuel
maximum de 7,50 %.
7° Impôts : les impôts exigibles sur les revenus des obligations seront
à charge des bénéficiaires de ces revenus.
9° Modalités de conversion.
Namur Invest aura la faculté de demander sans frais la conversion
totale ou partielle des obligations à tout moment, les frais de conversion
étant à charge de Socabelec.
10° Intérêt de retard.
En cas de retard de paiement aux échéances convenues, les sommes
non payées seront productives de plein droit et sans mise en demeure
préalable d’un intérêt de retard calculé au taux de base du crédit de
caisse, pratiqué à la date d’échéance, par le principal banquier de
Namur Invest et majoré de 2 % sans que ce taux ne soit inférieur à
8,50 % l’an.
L’intérêt de retard sera calculé entre la date de paiement prévue
conventionnellement et celle du paiement effectif sans toutefois
pouvoir être inférieur à F 5 000.
C. Renonciation individuelle de chaque actionnaire au droit de
préférence prévu par l’article 34bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales.
D. Souscription de l’emprunt par Namur Invest et libération.
E. Pouvoirs à conférer au conseil d’administration pour l’exécution
des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent.
MM. les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours
avant l’assemblée, au siège social.
(17366)
Le conseil d’administration.

« Inedithing », société anonyme,
rue Louis Titeca 51, 1150 Bruxelles
R.C. Bruxelles 467136 — T.V.A. 426.767.138
L’assemblée générale se tiendra au siège social le 29 juin 1998, à
14 heures, avec à son ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997 et
affectation du résultat. 3. Décisions conformément à l’article 103 des
L.C.S.C. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(17367)

Banque Nagelmackers 1747, société anonyme,
avenue de l’Astronomie 23, 1210 Bruxelles
R.C. Bruxelles 533273
Les actionnaires sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire de
notre société qui se tiendra au siège social le jeudi 25 juin 1998, à
11 heures, avec l’ordre du jour suivant :

Banque Nagelmackers 1747, naamloze vennootschap,
Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel
H.R. Brussel 533273
De aandeelhouders worden uitgenodigd voor de gewone algemene
vergadering van onze vennootschap die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel op dinsdag 25 juni 1998, om 11 uur, met de volgende
agenda :
1. Verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten per
31 december 1997.
3. Voorstel tot goedkeuring van de verwerking van het resultaat van
het boekjaar.
4. Voorstel tot het verlenen van decharge aan de bestuurders en de
commissairis-revisor.
5. Voorstel tot goedkeuring van de benoeming van Deloitte & Touche,
vertegenwoordigd door de heer C. Pourbaix, als erkend commissarisrevisor voor een termijn van drie jaar die vervalt na afloop van de
gewone algemene vergadering van 2001 en tot het vaststellen van zijn
honoraria.
Om tot de vergadering toegelaten te worden, worden de aandeelhouders verzocht artikelen 23 en 24 van de statuten in acht te
nemen.
(17368)

Alphatech, société anonyme,
rue de la Digue 9, 4032 Chênée
R.C. Liège 172362
MM. les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui se tiendra le 30 juin 1998, à 20 heures, à 4032 Chênée, rue
de la Digue 9.
Ordre du jour :
1. Rapports du conseil d’administration pour l’exercice clôturé le
31 décembre 1997.
2. Adoption des comptes annuels.
3. Décision concernant l’affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Approbation du caractère gratuit des mandats exercés par un
administrateur.
6. Approbation du montant accordé à un administrateur à titre de
rémunération pour son mandat.
7. Divers.
Pour assister, à l’assemblée, MM. les actionnaires sont priés, conformément à l’article 25 des statuts, de déposer leurs titres au porteur cinq
jours francs avant l’assemblée générale au siège social de la société.
(17369)

Le conseil d’administration.

N.V. Hymo, naamloze vennootschap,
Gasstraat 17, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 122912 — NN 442.628.915

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire-réviseur.
2. Proposition d’approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1997.
3. Proposition d’approbation de l’affectation du résultat de l’exercice.
4. Proposition de donner décharge aux administrateurs et
commissaire-réviseur.
5. Proposition d’approuver la nomination de Deloitte & Touche
représenté par M. C. Pourbaix, en qualité de commissaire-réviseur
agréé pour un terme de trois ans venant à échéance à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de 2001 et de fixer ses émoluments.
Si vous désirez participer au vote à cette assemblée, nous vous prions
de bien vouloir vous conformer aux articles 23 et 24 des statuts. (17368)

De algemene vergadering der aandeelhouders zal gehouden worden
op vrijdag 26 juni 1998, om 11 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting verlenen aan de bestuurders.
5. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(17370)
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Entreprise, société anonyme,
quai Saint-Brice 18 (anciennement rue des Compeaux), 7500 Tournai

A.M.C, société anonyme,
rue de la Clef 90, 4621 Fléron

R.C. Tournai 69261 − T.V.A. 437.087.740

R.C. Liège 178317 — T.V.A. 445.708.565

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 25 juin 1998, à
10 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au
31 décembre 1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(17371)

Créations Cosmétiques, société anonyme,
rue de Houdain 17, 7000 Mons
R.C. Mons 109187 − T.V.A. 427.377.347
L’assemblée générale extraordinaire se réunira au siège social, le
18 juin 1998, à 19 heures. — Ordre du jour : 1. Modification des statuts.
2. Report du 1er juin au 18 juin (ou le jour suivant si le 18 correspond à
un jour férié) de la date statutaire de l’assemblée générale ordinaire
annuelle, avec effet pour la première fois en 1998.
(17372)

Créations Cosmétiques, société anonyme,
rue de Houdain 17, 7000 Mons
R.C. Mons 109187 − T.V.A. 427.377.347
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
18 juin 1998, à 19 h 30 m. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations éventuelles. 6. Divers.
(17373)
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L’assemblée générale ordinaire se tiendra le jeudi 25/06/98 à
10 heures au siège social situé rue de la Clef numéro 90 à
4621 Fléron. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes annuels.
2. Affectation des résultats. 3. Décharge des administrateurs. (47042)
A.R.N., naamloze vennootschap,
Overbroekstraat 51, 3830 Wellen
H.R. Tongeren 77070 — BTW 454.074.915
Jaarvergadering op 27/06/98 om 11 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(47043)
Aardee, naamloze vennootschap,
Centrum-Zuid 2062, 3530 Houthalen
H.R. Hasselt 90599 — BTW 456.181.892
Jaarvergadering te maatschappelijke zetel, op 26/06/98, te
16.00 uur. — Agenda : 1. Evt. toep. Art. 60/103 & 104 Venn.W. 2. Verslag
Raad v. Bestuur. 3. Goedkeuring jaarrek. per 31/12/1997. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders, evt. ontslag en benoemingen.
(47044)
Abax, naamloze vennootschap,
Breemdreef 17, 8020 Oostkamp
H.R. Brugge 80999

Drukkerij Voet, naamloze vennootschap,
E3-laan 43, 9800 Deinze
H.R. Gent 138216 − BTW 425.861.672
Aan de houders van gewone aandelen van de N.V. Drukkerij Voet,
E3-laan 43, te 9800 Deinze, wordt een dividend over het boekjaar 1997
betaalbaar gesteld van F 12 000 netto per aandeel tegen afgifte van
coupon nr. 13 der bovengenoemde aandelen.
Dit volgens beslissing algemene vergadering d.d. 2 juni 1998.
Betaalbaarstelling in elk agentschap der Bank Brussel Lambert of op
de zetel der vennootschap vanaf heden.
(17483)

Jaarvergadering op 27/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Samenstelling bureau. 2. Verslagen. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Verlenen van kwijtingen. 6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen. 7. Rondvraag. Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te
gedragen conform de statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W.
zijn voor de aandeelhouders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de algemene vergadering besluit een dividend uit te
keren, zal dit betaalbaar worden gesteld bij de vestigingen van
KREDIETBANK vanaf 03/08/98.
(47045)
Acacia, naamloze vennootschap,
Bruggesteenweg 7, 8760 Meulebeke

’t Kadoke, naamloze vennootschap,
Betekomstraat 15, 3128 Tremelo-Baal

H.R. Kortrijk 95993 — BTW 419.142.938

H.R. Leuven 56237 — BTW 419.484.913

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47046)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/01/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen.
(47040)

Afibo, naamloze vennootschap,
Novicenstraat 4, 9031 Drongen
A.C. Chrysler-Jeep-Dealership, naamloze vennootschap,
Kapellei 140, 2980 Zoersel

H.R. Gent 152573

H.R. Antwerpen 269680 — BTW 437.076.357

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 27/06/98 te 11.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake de toepassing
van art. 60 Venn.Wet. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur. 3. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Toewijzing van het resultaat. 5. Decharge aan de raad van bestuur. 6. Ontslag
en benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47047)

Jaarvergadering op 30/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47041)
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Almat, naamloze vennootschap,

Agence de Gardiennage et de Sécurité Protector,
en abrégé : ″A.G.S. Protector″,
rue du Champ de la Couronne 50, 1020 Bruxelles

Menenstraat 181bis, 8630 Menen-Lauwe

R.C. Bruxelles 517435

H.R. Kortrijk 86402 — BTW 412.668.484

L’assemblée générale tenue le 02 juin 1998 n’étant pas en nombre,
une seconde assemblée générale de la société se réunira le 25/06/98 à
15.00 H. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des titres au
siège social au moins cinq jours francs avant l’assemblée.
(47048)

Daar de buitengewone algemene vergadering gehouden op
27 mei 1998 niet in getal was, zal een nieuwe buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders gehouden worden op 26/06/98 om
18.00 uur op het kantoor van notaris Ludovic Du Faux, Stationstraat 80, te Moeskroen, die geldig zal beraadslagen en beslissen welke
ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zal zijn.
Agenda :

Algemene Schrijnwerkerij Cornelis, naamloze vennootschap,
Handelsstraat, Veurne
H.R. Veurne 21164 — BTW 405248182
De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 30/06/98 om 14 uur, met als dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekeningen per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen.
6. Divers. Zich richten naar de statuten.
(47049)

Algeno, naamloze vennootschap,
Grote Steenweg 77, 3440 Zoutleeuw

Jaarvergadering op 25/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Goedkeuring bezoldiging bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47050)

All In Company, naamloze vennootschap,
Klein Overlaan 15, 3220 Hoegaarden
H.R. Leuven 95580
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 19 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47051)

Allbox Verpakking, naamloze vennootschap,
Venetiëlaan 28, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 93463 — BTW 417.348.339
Jaarvergadering op 29/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47052)

1. Opheffing van de bepalingen nopens de AFV-aandelen wegens het
verstrijken van de geldigheidsduur van dit bijzonder stelsel.
2. Verslag van de raad van bestuur nopens de wijziging aan het doel.
3. Vervanging van het doel van de vennootschap door de volgende
tekst :
″De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, of voor rekening of in deelneming met
derden het stellen van alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op - zonder dat deze opsomming beperkend
is - : a. de vorming en het beheer van een eigen roerend vermogen
onder meer het nemen van participaties of andere roerende investeringen; b. De vorming, het beheer en de uitbreiding van een onroerend
vermogen, voordat door verhuring en andere overeenkomsten met
derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst; c. het toestaan
van leningen en kredietopeningen aan derden voor zoveel als wettelijk
toegelaten; het verstrekken van zakelijke of persoonlijke borgen in het
voordeel van derden; d. het verlenen van adviezen, diensten en bijstand
van financiële, technische, commerciële of administratieve aard evenals
op het vlak van verkoop, productie en algemeen bestuur; het uitvoeren
van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises
of technische handelingen; e. het waarnemen van alle mogelijke
bestuursopdrachten; f. het verlenen van administratieve prestaties en
computer-service, de adviesverlening in dit verband; g. de aan- en
verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van
om het even welke goederen in het kort tussenpersoon in de handel;
Dit alles voor zover als wettelijk toegelaten. De vennootschap mag alle
verrichtingen stellen van commerciële, industriële onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede
van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer
en het beleggingsadvies van 5 augustus 1991.″ 4. Aanneming van
volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de kenmerken van de
vennootschap om ze aan te passen aan de genomen beslissingen, de
beslissing tot verplaatsing van de zetel genomen door de raad van
bestuur, de invoering van de euro, en aan de thans vigerende wetgeving, onder meer betreffende de volgende punten : - schrapping van de
bepaling nopens de beperking van het stemrecht - invoeren van de
mogelijkheid voor de vennootschap om eigen aandelen te verwerven
bij beslissing van de raad van bestuur mits naleving van artikel 52bis
van de vennootschappenwet - stemmen per brief - schrapping van het
statutair minimum aantal bestuurders - schriftelijke besluitvorming van
de raad van bestuur.
(47054)
De raad van bestuur.

Ando, naamloze vennootschap,
Allround Business Computers, naamloze vennootschap,
Vennestraat 8-10, 8790 Waregem

Grote Thems 16, 8490 Varsenare

H.R. Kortrijk 106995 — BTW 426.609.958

H.R. Brugge 185

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
de aandeelhouders, die zal doorgaan op 26/06/98, om 11.00 uur, op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per
31/03/1998. 2. Bestemming resultaat. 3. Goedkeuring verslag van de
raad van bestuur. 4. Décharge aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich naar
de statuten gedragen.
(47053)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de uitgestelde jaarvergadering op 24/06/98 om 18 uur, ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47055)
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Anjo, naamloze vennootschap,
Vijverstraat 34, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 124835
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Agence de Prévention et de Contrôle,
en abrégé : ″APC Protector″, société anonyme,
rue du Champ de la Couronne 50, 1020 Bruxelles
R.C. Bruxelles 483604

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47056)

Anjo-Invest, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 526, 3200 Aarschot
H.R. Leuven 80369
Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47057)

Anli, naamloze vennootschap,
Toleindestraat 115, 9080 Beervelde
H.R. Gent 167138
Jaarvergadering op 29/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47058)

Ansyne, naamloze vennootschap,
Wondelgemkaai 8, 9000 Gent

Le quorum n’ayant pas été atteint lors de l’assemblée tenue le
6 juin 1998, une seconde assemblée générale ordinaire se tiendra le
25/06/98 à 15.00 H., au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du
Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers. Dépôt des titres au siège social au moins cinq jours francs
avant l’assemblée.
(47062)

Apoteka 2000, société anonyme,
Zoning industriel, rue Montavaux, 7080 Frameries
R.C. Mons 103488 — T.V.A. 422.904.756
Assemblée générale ordinaire le 25/06/98 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47063)

Arcafin, société anonyme,
rue Gachard 51, bte 4, 1050 Bruxelles

Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 09.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination d’administrateur.
6. Divers.
(47064)

H.R. Gent 172256 — BTW 438.363.190

Aringo, naamloze vennootschap,
Groenmolenstraat 8, 3570 Alken

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 26/06/98,
te 15.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van de winst.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia.
(47059)

H.R. Tongeren 78780 — NN 455.335.024

Ansyne Invest, naamloze vennootschap,
Provinciale Baan 23, 9255 Buggenhout

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 24/06/98 om
16.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.6. Rondvraag.
(47065)

H.R. Dendermonde 44315 — BTW 439.426.331
De algemene vergadering gaat door op 27/06/98 om 10.00 uur op de
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting van de bestuurders.
5. Diversen. Zich te schikken naar de statuten.
(47060)

Antwerp Highline, naamloze vennootschap,
Nijverheidstraat 11, 2530 Boechout

Assurances Gabriel-Grégoire, société anonyme,
rue Sous-le-Château 28, 4920 Harzé
R.C. Huy 37085
Assemblée générale ordinaire le 24/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47066)

H.R. Antwerpen 281820 — BTW 442.138.965
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 30/06/98 te 18.00 uur op de maatschappelijke zetel.

Astakom, naamloze vennootschap,
Lange Aststraat 39, 9750 Zingem
H.R. Oudenaarde 39670 — BTW 453.588.331

Agenda :
1. Bespreking vereffening door de vereffenaar. 2. Voorlegging van de
jaarrekening door de vereffenaar. 3. Allerlei.
Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich
te houden aan de statuten.
(47061)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47067)
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Ateliers Leyskens-A.M.B., société anonyme,
rue Pré-Champs, 4671 Barchon-Blégny

Beckers en zoon, naamloze vennootschap,

R.C. Liège 170797 — T.V.A. 439.210.555

H.R. Turnhout 67459

Ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la société
anonyme ″ATELIERS LEYSKENS-A.M.B.″, à 4671 BLEGNY-Barchon,
rue Pré-Champs, qui se tiendra en l’Etude de maître Jean Marie BOVEROUX, notaire à ROCLENGE SUR GEER, place de l’Union, n˚ 5, le
vendredi 26/06/98 à 11 heures. - Augmentation du capital social à
concurrence de 3.000.000 francs pour le porter de 11.750.000 francs à
14.750.000 francs, par des apports en numéraire effectués par Monsieur
Marcel LEYSKENS, à concurrence de 1.000.000 francs, par Madame
LEYSKENS-NOELS, à concurrence de 1.000.000 francs, avec attribution
à chacun d’eux de 1.000 actions nouvelles, sans désignation de valeur
nominale, entièrement souscrites et libérées à concurrence d’1/4 et par
des apports en numéraire effectués par Monsieur Gérard DORMEYER,
à concurrence de 500.000 francs et par Madame Michèle LEYSKENS, à
concurrence de 500.000 francs, avec attribution à chacun d’eux de
500 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées à concurrence de 1/2. - Lecture du rapport
du réviseur d’entreprises sur l’émission d’actions sous le pair comptable. - Suppression du droit de souscription préférentiel. - Lecture du
rapport du réviseur d’entreprises sur la suppression du droit de
souscription préférentiel. - Mise à jour des statuts en vertu des
résolutions qui seront prises.
(47068)

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 27/06/98 om 10 uur
ter maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening en de resultaattoewijzing.
3. Kwijting aan de bestuurders. Zich richten naar de statuten. (47073)

Lil 57-59 - 2450 Meerhout

Beheersmaatschappij Gobert, naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 739, 9420 Erpe-Mere
H.R. Oudenaarde 23159 — BTW 415.684.194

De jaarvergadering zal gehouden worden op 30/06/98 te 10 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting, ontslag en benoeming van bestuurders.
5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47074)

Belgian Intercoal Company, société anonyme,
rue Saint Quentin 3a, bte 4, 7850 Enghien

Atema, naamloze vennootschap,
Lode Sellaan 25, 2100 Deurne (Antwerpen)
H.R. Antwerpen 243870
Jaarvergadering op 30/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47069)

R.C. Mons 131710

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 18.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion. 2. Rapport du commissaire reviseur. 3. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 4. Affectation du résultat.
5. Décharge aux administrateurs. 6. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47075)

Auto Yves, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 485, 2830 Willebroek

Belgolux Batteries, naamloze vennootschap,

H.R. Mechelen 77716 — BTW 452.652.478

H.R. Leuven 83080 — BTW 448.392.297

Jaarvergadering op de zetel op 26/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47070)

Jaarvergadering op 24/06/98, ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel
Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(47076)

Autoparts De Bruyn, naamloze vennootschap,
Claessensstraat 27-29, 1020 Brussel
H.R. Brussel 278691 — BTW 403.433.886
Aangezien het wettelijke quorum niet bereikt werd op de jaarvergadering van 29/05/1998 wordt een tweede jaarvergadering gehouden
op vrijdag 26/06/98 om 14 uur ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Ontslag + benoeming bestuurders. 5. Kwijting aan bestuurders. 6. Allerlei.
(47071)

Kapellestraat 1C, 3201 Langdorp

Belmat, naamloze vennootschap,
Jan Furnierestraat 24, 9050 Gentbrugge

Jaarvergadering op 27/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders en ontslag van de bestuurders.
6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47077)

Bcnco, société anonyme,
allée de la Pommelette 10B, 4052 Beaufays

Belux Mondial Invest, naamloze vennootschap,

R.C. Liège 180918 — T.V.A. 448.095.260

H.R. Oostende 36932 — BTW 450.934.588

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 14.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers.
(47072)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47078)

De Prof Blanchardlaan 20, 8670 Koksijde
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Beri Roxxon, société anonyme,
rue Philippe Baucq 93, 1040 Bruxelles

Betoncentrale Coeck, naamloze vennootschap,
De Laetstraat 6, 2845 Niel

R.C. Bruxelles 588537 — T.V.A. 449.185.224

H.R. Antwerpen 310956 — BTW 455.503.684

Etant donné que le quorum n’était pas atteint à l’assemblée générale
du 05/06/98, les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29/06/98, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Nominations statutaires - démission. 6. Divers.
Se conformer aux statuts.
(47079)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 19 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag
van de raad van bestuur; controleverslag van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1997.
3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten bestuurders. 5. Kwijting aan
de bestuurders en de commissaris-revisor. 6. Benoemingen en
ontslagen. 7. Varia. Zich te schikken naar de statuten.
(47085)

Berisa, société anonyme, en liquidation,
rue Joseph Wauters 2, 6041 Gosselies

Bexon, naamloze vennootschap,
Begijnhof 4, 3200 Aarschot

R.C. Charleroi 168089 — T.V.A. 441.937.542
L’assemblée générale ordinaire se réunira le 26/06/98, à 10 heures,
au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapports . 2. Comptes au
31/12/1997. 3. Décharge. 4. Pour le dépôt des titres au siège social, se
conformer aux statuts.
(47080)

Berkenstede, naamloze vennootschap,
Kasteellei 27, 2930 Brasschaat
H.R. Antwerpen 248332 — BTW 427.797.615

H.R. Leuven 90267 — BTW 428.379.417
Jaarvergadering op 24/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47086)

Big Friend, naamloze vennootschap,
Broeck 2, 1547 Bever
H.R. Brussel 539855 — BTW 431.535.578

Jaarvergadering op 26/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47081)

Berleco, naamloze vennootschap,
Beukenpark 89, 9880 Aalter

Jaarvergadering op 30/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting raad van
bestuur. 5. Benoeming/ontslag bestuurders. Zich richten naar de statuten.
(47087)

H.R. Gent 152283 — BTW 436.594.723

Bijouterie Rassart, société anonyme,
chaussée de Charleroi 69, 6060 Gilly (Charleroi)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
25/06/98 om 11.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Goedkeuren standen lopende rekeningen. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(47082)

R.C. Charleroi 137519 — T.V.A. 423.244.256
Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 17.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 28/02/1998. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47088)

Beroepskleding Landuyt, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 221, 8890 Moorslede
H.R. Ieper 33038 — BTW 441.341.684
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
07/07/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/01/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47083)

Beton-Wegenbouw, naamloze vennootschap,
Kwatrechtsteenweg 114E, 9230 Wetteren
H.R. Dendermonde 45545 — BTW 442.759.468

Billen-van Lierde, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 118, 1760 Roosdaal
H.R. Brussel 1802 — NN 442.801.238
Jaarvergadering op de zetel op 24/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47089)

Boetiek Abbey Road, naamloze vennootschap,
Meensestraat 26, 8900 Ieper
H.R. Ieper 29274 — BTW 425.072.113

De algemene vergadering gaat door op 29/06/98 om 16 uur op de
sociale zetel. — Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur en van
de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en aan de commissaris-revisor. 5. Diversen. Zich te
schikken naar artikel 23 van de statuten.
(47084)

Jaarvergadering op 27/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/01/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47090)
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Bouchoms, société anonyme,
rue des Prés 50, 4802 Heusy

Bricoburton, société anonyme,
chaussée de Charleroi 100 A, 5070 Fosses-la-Ville

R.C. Verviers 049652 — T.V.A. 422.000.973

R.C. Namur 57934 — T.V.A. 434.558.317

Assemblée générale ordinaire le 30/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination/Démission Administrateurs. 6. Divers.
(47091)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 27/06/98 à 20 h au siège social. — Ordre du jour :
1. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997; 2. Affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47097)

Bouw- en Immo Service, (BIS n.v.), naamloze vennootschap,
Jan Van Rijswijcklaan 164 bus 16, 2020 Antwerpen

Bright Invest, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 394, 8560 Wevelgem

H.R. Antwerpen 258697 — BTW 431.871.219

H.R. Kortrijk 142656 — BTW 452.208.852

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29/06/98 om 15 uur, ter maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekeningen per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47092)

Jaarvergadering op 25/06/98 om 14.00 u., te 3390 Houwaart, Roeselberg 284. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Eventuele vervroegde ontbinding (art 103).
6. Ontslag en benoeming bestuurders. 7. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(47098)

Bouwbedrijf Beckers J.M., naamloze vennootschap,
Sint-Luciestraat 30, 3630 Maasmechelen
H.R. Tongeren 63499 — BTW 433.492.703

Bright Oil, naamloze vennootschap,
Oude Markt 42, 3000 Leuven
H.R. Leuven 90555 — BTW 453.637.821

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 29/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel. De
agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60
Ven. Wetg. 2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47093)

Bouwmaterialen Maertens, naamloze vennootschap,
Diksmuidse Heirweg 73, 8210 Zedelgem

Jaarvergadering op 25/06/98 om 15.00 u., te 3390 Houwaart, Roeselberg 284. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Eventuele vervroegde ontbinding (art 103).
6. Ontslag en benoeming bestuurder. 7. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(47099)

Bripat, naamloze vennootschap,
Pikkelstraat 60, 8540 Deerlijk
H.R. Kortrijk 115603

H.R. Brugge 66924 — BTW 433.800.331
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 19 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47094)

Jaarvergadering op 27/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47100)

Brunimmo, naamloze vennootschap,
Sint-Maartenplein 11, bus 5, 3512 Stevoort
H.R. Hasselt 81907

Bouwstock Dewulf, naamloze vennootschap,
Mgr. Catrystraat 64, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 110277 — BTW 428.937.463
De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 27/06/98 om 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoeming bestuurders.
Zich schikken naar de statuten.
(47095)

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 30/06/98 om 16.00 uur. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(47101)

Burtinvest, société anonyme,
rue des Zolos 16, 5070 Fosses-la-Ville
Bouwwerken Vanderlinden, naamloze vennootschap,
Engelbeekstraat 68, 3290 Diest-Schaffen
H.R. Leuven 73199 — BTW 435.839.509
Jaarvergadering ten maatschappelijke zetel, op 26/06/98, te
20.00 uur. — Agenda : 1. Verslag Raad v. Bestuur. 2. Goedk. jaarrek.
31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. (47096)

R.C. Namur 64738 — NN 447.467.037
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 24/06/98 à 19 h au siège social. — Ordre du jour :
1. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997; 2. Affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations des administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47102)
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Burton Bois, société anonyme,
chaussée de Charleroi 100B, 5070 Fosses-la-Ville

Charbonnages de la Grande Bacnure,
société anonyme, en liquidation,
rue du Petit Chêne 95 à 4000 Liège

R.C. Namur 66626 — T.V.A. 449.949.247

R.C. Liège 99.654 — T.V.A. 404.396.364

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 27/06/98 à 19 h au siège social; Ordre du jour :
1. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 2. Affectation du
résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47103)

Messieurs les Actionnaires sont informés que l’Assemblée Générale
Ordinaire aura lieu le mardi 30/06/98 à 11 heures, au siège social, rue
du petit Chêne 95 à 4000 LIEGE. — Ordre du jour : 1. Rapport du
Liquidateur. 2. Situation de la liquidation au 31/12/1997. 3. Exposé des
raisons pour lesquelles la liquidation ne peut être clôturée. Pour assister
à l’Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de se conformer
aux articles 24 et 26 des Statuts. Les dépôts de titres en vue de
l’Assemblée peuvent se faire, soit au siège de la liquidation, soit à tous
les sièges et agences de la GENERALE DE BANQUE, société anonyme.
(47109)

Business Management Consulting, société anonyme,
avenue de la Couture 21, 6530 Thuin
R.C. Charleroi 170889 — T.V.A. 444.517.940
Assemblée générale ordinaire le 29/06/98 à 19.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47104)

Camping Fabiola, naamloze vennootschap,
Blankenbergsesteenweg 3, 8410 Wenduine

Chauffage central J. Nivard, société anonyme,
rue Sous l’Eau 65, 4020 Liège
R.C. Liège 117983-— T.V.A. 412.903.462
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 29/06/98
à 18 h. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations - démissions. 7.
Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 19 des
statuts.
(47110)

H.R. Brugge 65932 — BTW 432.414.221
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 30/06/98 te 19 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47105)

Casa Vitae, naamloze vennootschap,
Doornstraat 10, 2530 Boechout

Chocolat Line, naamloze vennootschap,
Simon Stevinplein 19, 8000 Brugge
H.R. Brugge 76446 — BTW 447.913.936
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26/06/98 om 17 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47111)

H.R. Antwerpen 293498

Chrim, naamloze vennootschap,
Veldstraat 9, 2491 Balen-Olmen

Jaarvergadering op 25/06/98 om 15.30 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47106)

Jaarvergadering op 29/06/98 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening. 2. Bestemming
van het resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Varia.
(47112)

Centre équestre de Mousty, société anonyme,
rue de Franquenies 36, 1341 Céroux-Mousty

Christoffels Meat Service, naamloze vennootschap,
Bessemerstraat 431, 3620 Lanaken
H.R. Tongeren 70764 — BTW 446.147.837

R.C. Nivelles 236123 — T.V.A. 441.783.332
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 24/06/98 à Ottignies, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47107)

Ceretax, naamloze vennootschap,
Haaghoek 8, 9667 Horebeke
H.R. Oudenaarde 31399 — BTW 430.459.274

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 29/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel. De
agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60
Ven. Wetg. 2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47113)
Claridge, naamloze vennootschap,
de Limburg Stirumstraat 2, 8370 Blankenberge
H.R. Brugge 83133 — BTW 455.831.308

Jaarvergadering op 25/06/98 om 16 uur ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan bestuurders. 4. Ontslag en benoemingen. Zich
richten naar de statuten.
(47108)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 29/06/98 om 11 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
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2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47114)

Construction générale immobilière,
en abrégé : « C.G.I. », société anonyme,
rue du Sartia 48, 5070 Sart-Eustache
R.C. Namur 70297 — T.V.A. 442.089.079

Closière Petite Cense, société anonyme,
rue de la Station 27, 5190 Moustier-sur-Sambre
R.C. Namur 71428
Assemblée générale ordinaire le 27/06/98 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt des actions, trois
jours francs avant l’assemblée générale.
(47115)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 29/06/98 à 19.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47121)
Cortvriendt D.,
Steenovenstraat 12, 8700 Tielt
H.R. Brugge 2864 — BTW 419.784.227

Comati, naamloze vennootschap,
Steenpoort 12, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 105749 — BTW 425.826.139
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/01/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47116)
Compagnie de l’Espinette, société anonyme,
rue de l’Espinette 17, 6111 Landelies
R.C. Charleroi 162672 — T.V.A. 432.373.342
Les actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30/06/98 à 18 heures. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
Annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs.
(47117)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
27/06/98 om 18 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming
bestuurders. 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47122)
Cosi, naamloze vennootschap,
Eerste Aardstraat 5, 8531 Harelbeke/Bavikhove
H.R. Kortrijk 127027
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 29/06/98, te 14 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/1997. alsook resultaataanwending. 2. Kwijting
aan de bestuurders. 3. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht
zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47123)
Covari, naamloze vennootschap,
Provincialesteenweg 215, 2627 Schelle
H.R. Antwerpen 310955 — BTW 455.503.783

Conburba, naamloze vennootschap,
André Van Hasselstraat 48, 1030 Brussel-3
H.R. Brussel 406108 — BTW 425.911.855
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47118)
Confectie-Industrie Gobert-Mainil, naamloze vennootschap,
Forestierspad 8, 9830 Sint-Martens-Latem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 18 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur;
controleverslag van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1997. 3. Resultaatbestemming.
4. Emolumenten bestuurders. 5. Kwijting aan de bestuurders en de
commissaris-revisor van hun mandaat. 6. Benoemingen en ontslagen.
7. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(47124)
Naamloze Vennootschap Gerimbel,
Frankrijkstraat 54A, 1755 Gooik
H.R. Brussel 370106 — BTW 412.044.221

H.R. Gent 141474 — BTW 427.590.648
De jaarvergadering zal gehouden worden op 30/06/98 te 16 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting, ontslag en benoeming van bestuurders.
5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47119)
Conseils - Gestion - Management,
en abrégé : « C.G.M. », société anonyme,
rue de la Libération 10, 1460 Ittre

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal gehouden worden op 25/06/98 om 09.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting verlenen aan de bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(47125)
D’Heur et fils, société anonyme,
rue du Pont de Wandre 20-22, 4020 Liège (Wandre)
R.C. Liège 144468 — T.V.A. 424.035.795

R.C. Nivelles 60211 — T.V.A. 434.336.306
Assemblée générale ordinaire le 29/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47120)

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 25/06/98 à 14.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Réelection des administrateurs.
6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47126)
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D’Ylen, société anonyme,
Aux Anglais 31, 4051 Vaux-sous-Chèvremont
R.C. Liège 183120 — T.V.A. 449.645.874
Assemblée générale ordinaire le 27/06/98 à 10.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47127)
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De Hert & Quirynen, naamloze vennootschap,
Ploegsebaan 37A, 2930 Brasschaat
H.R. Antwerpen 285729

Jaarvergadering op 27/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47133)

DBS, naamloze vennootschap,
Claessensstraat 27-29, 1020 Brussel

De IJsster, naamloze vennootschap,

H.R. Brussel 44969 — BTW 423.939.884

Berkenlaan 10B, 9971 Kaprijke-Lembeke
H.R. Gent 163695 — BTW 446.075.383

Aangezien het wettelijke quorum niet bereikt werd op de jaarvergadering van 29/05/1998 wordt een tweede jaarvergadering gehouden
op vrijdag 26/06/98 om 16 uur op de maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Ontslag + benoeming bestuurders. 5. Kwijting bestuurders. 6. Allerlei.
(47128)

D.d.m. Beton, naamloze vennootschap,
Wingepark 6, 3110 Rotseslaar
H.R. Leuven 74661 — BTW 437.581.648

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 28/06/98 om 17 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47134)

De Lepelaere, naamloze vennootschap,
Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen

Jaarvergadering op 30/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47129)

Franz R. Dahlem, naamloze vennootschap,
Celestijnenlaan 55/12, 3001 Leuven
H.R. Leuven 47197 — BTW 407.661.801
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 25/06/98 om 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de
bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekeningen. 3. Aanwending van
het resultaat 4. Ontlasting aan de bestuurders 5. Varia.
(47130)

H.R. Hasselt 98653 — BTW 450.512.243

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
30/06/98 om 18 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking jaarrekening. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en vergoeding bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de statuten.
(47135)
De raad van bestuur.

De Meiklokjes, naamloze vennootschap,
Dendermondsesteenweg 172, 2830 Willebroek
H.R. Mechelen 51731 — BTW 418.593.404

De Bodt Training & Consulting, naamloze vennootschap,
Jean-Baptist De Ghellincklaan 55, 9051 Gent
H.R. Gent 181946 — BTW 458.507.023
Jaarvergadering op 26/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : Goedkeuring van het verslag van de raad van
bestuur (jaarverslag). 2. Goedkeuring van de balans, resultatenrekening
en toelichting, afgesloten op 31/12/1997. 3. Aanwending van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(47131)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27/06/98 te 11 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1997.
3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten bestuurders. 5. Kwijting aan
de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Benoemingen
en ontslagen. 7. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(47136)

De Morette, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Muzeumstraat 63, 1730 Asse

De Goudwinde, naamloze vennootschap,
Langemarkseweg 30, 8904 Ieper-Boezinge
H.R. Ieper 33510 — BTW 444.274.747
De jaarvergadering zal gehouden worden op 24/06/98 te
14.00 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Divers. Zich richten naar de statuten.
(47132)

Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Brussel, nr. 465

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 te 18 u in de
zetel van de vennootschap. Agenda : 1. Verslag v/d raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Kwijting a/d
bestuurders. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Rondvraag.
(47137)
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De Smet, naamloze vennootschap,
Molenhoek 131, 9340 Lede

Decotim, naamloze vennootschap,
Koning Albertlaan 166, 8200 Brugge (Sint-Michiels)
H.R. Brugge 79753 — BTW 452.133.628

H.R. Aalst 39590 — BTW 428.106.332

Jaarvergadering op 27/06/98 om 09.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47138)

Debusschere & Co, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 368, 8501 Kortrijk (Bissegem)
H.R. Kortrijk 21693

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
27/06/98 om 9 uur, op de zetel van de vennootschap, met als agenda :
1. Bevestiging uitstel jaarvergadering. 2. Jaarverslag. 3. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming
bestuurder(s). Om toegelaten te worden tot de vergadering zich
schikken naar de statuten.
(47139)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 19.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47143)
Decubber G & F, naamloze vennootschap,
Hoogweg 98, 9690 Kluisbergen
H.R. Oudenaarde 30336 — BTW 428.968.939
Jaarvergadering op 29/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich richten naar de statuten.
(47144)
Degryse Fyto, naamloze vennootschap,
Zonnebekestraat 44, 8920 Langemark-Poelkapelle
H.R. Ieper 29362 — BTW 425.441.703

Deco House, naamloze vennootschap,
A. Rodenbachstraat 49, 8370 Blankenberge
H.R. Brugge 65513

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 17 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47140)

Decomo, naamloze vennootschap,
Alfons Servaeslei 25, 2900 Schoten
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Antwerpen, nr. 424
BTW 438.390.708

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27/06/98 om 20 uur, ter maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekeningen per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (47141)

Decoratie Gheysens, naamloze vennootschap,
Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 105489 — BTW 425.554.638

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 26/06/98, te 16 uur, op
de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47142)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
dewelke zal gehouden worden op de zetel op 30/06/98 om 10 uur. —
Dagorde : 1. Bevestiging van uitstel van de jaarvergadering. 2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Goedkeuring
van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Bezoldigingen.
6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar
de statuten.
(47145)
De raad van bestuur.
Dellim, société anonyme,
rue du Sartia 48, Fosses-la-Ville (Sart-Eustache)
R.C. Charleroi 70293 — T.V.A. 442.082.943
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale qui se
tiendra le 26/06/98 à 18 h. au siège social de la société. — Ordre du
jour : 1. Examen du rapport de gestion du Conseil d’Administration
relatif à l’exercice 31/12/1997 2. Approbation du bilan et des Comptes
Annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Renouvellement du mandat des administrateurs.
Dépôt des actions au siège social, cinq jours au moins avant l’assemblée.
(47146)
Delphon, naamloze vennootschap,
Groene Meersen 27, 9270 Kalken
H.R. Dendermonde 47274 — BTW 447.715.376
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 19.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich schikken naar de statuten. .
(47147)
Deroo Constructie-Landbouwmachines, naamloze vennootschap,
Koekuitstraat 3, 8640 Westvleteren
H.R. Ieper 30407 — BTW 428.448.802
De aandeelhouders worden verzocht aanwezig te zijn op de buitengewone algemene vergadering van de n.v. Deroo ConstructieLandbouwmachines, die gehouden wordt op maandag 29/06/98 om
17u30 in het kantoor van notaris William de Sagher, te Poperinge, Burg.
Deschodtlaan 8, met de volgende dagorde : a) Kennisneming door de
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aandeelhouders van het splitsingsvoorstel en de verslagen van de raad
van bestuur en bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders
op de zetel van de vennootschap (artikel 174/47 verwijzend naar
174/31 en 174/4 §1 Vennootschappenwet). Ontbinding zonder vereffening met het oog op de splitsing door oprichting van twee nieuwe
vennootschappen (B) ″Deroo Constructie″ met zetel te 8640 West-Vleteren, Eikhoekstraat 50 en (C) ″Deroo Landbouwmachines″ met zetel te
8640 West-Vleteren, Koekuitstraat 3. b) Oprichting en goedkeuring van
de statuten van vennootschap (B) Deroo Constructie en van vennootschap (C) Deroo Landbouwmachines. c) Inlevering van alle aandelen
van vennootschap (A) tegen uitreiking van 1.600 aandelen door de
nieuwe vennootschap (B) Deroo Constructie, en van 1.600 aandelen
door de nieuwe vennootschap (C) Deroo Landbouwmachines naar
verhouding van 1.600 oude aandelen in de te splitsen vennootschap (A)
Deroo Constructie-Landbouwmachines. d) Na oprichting van de
nieuwe vennootschappen, goedkeuring van de jaarrekening (in de zin
van artikel 174/41 Vennootschappenwet) van de geplitste vennootschap (A) Deroo Constructie-Landbouwmachines. e) Kwijting aan de
bestuurders van de gesplitste vennootschap (A) Deroo ConstructieLandbouwmachines. f) Benoeming van de bestuurs- en toezichtsorganen van de nieuwe vennootschappen. g) Kapitaalsverhogingen
van 1.700.000 F in beide nieuwe vennootschappen (B) Deroo
Constructie en (C) Deroo Landbouwmachines, om de kapitalen te
brengen van 800.000 F tot 2.500.000 F door incorporatie in het kapitaal
van een deel van de overgedragen winst, zonder creatie van nieuwe
aandelen. Aanpassing van artikel 5 van de statuten. Zich gedragen
volgens de statuten.
(47148)
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Distributed Programs, société anonyme,
Verbeytstraat 63, bte 9, 1853 Grimbergen-Strombeek
R.C. Bruxelles 461579 — T.V.A. 425.964.315
L’Assemblée Générale des actionnaires de Distributed Programs,
société anonyme, a été fixée au vendredi 26/06/98 à 14 h 30 au siège
social de DP Verbeytstraat 63 b9 1853 Strombeek. — Ordre du jour :
1. Rapport financier pour 1997-1998. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Démission
- nomination des administrateurs. 5. Distribution de duplicata des
actions aux actionnaires concernés. 6. Evolution du produit Verass et
mesures à envisager en vue d’une forte expansion de la société - vote
de motions. 7. Divers. Se plier aux statuts.
(47152)
Distrikor, naamloze vennootschap,
Statiestraat 18, 3070 Kortenberg
H.R. Leuven 37181 — BTW 401.356.504
Oproeping voor de jaarvergadering op 30/06/98 om 15 uur, op de
zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/01/1998. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. Zich gedragen naar
de statuten.
(47153)

Derwael, naamloze vennootschap,

DMV Zakenkantoor, naamloze vennootschap,
Dorp 79, 2280 Grobbendonk

Nieuwesteenweg 32, 3840 Borgloon

H.R. Turnhout 53807

H.R. Tongeren 71079 — NN 4.427515.50

De jaarlijkse algemene vergadering zal plaatshebben op 27/06/98 om
14 uur in de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. lezing van het
jaarverslag. 2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Bezoldigingen. 5. Rondvraag.
(47149)

Descar, naamloze vennootschap,
Venetiëlaan 26, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 51132 — BTW 405.332.613

Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47150)

Deverma, naamloze vennootschap,
Izegemseaardeweg 231, 8800 Roeselare
H.R. Kortrijk 123523 — BTW 443.663.053

Aangezien een eerste buitengewone algemene vergadering,
gehouden op 5 juni 1998, niet kon besluiten bij gebrek aan het wettelijk
quorum, worden de aandeelhouders verzocht een tweede buitengewone algemene vergadering met zelfde agenda bij te wonen, die zal
gehouden worden in het kantoor van notaris Philippe STOCKMAN, te
8890 Moorslede, Stationstraat 91, op 25/06/98 om 9 uur, en dewelke
geldig zal kunnen besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, over volgende agenda : 1. Herformulering
van de rechten, verbonden aan aandelen die onverdeeld toebehoren
aan meerdere personen, in pand werden gegeven, of met vruchtgebruik
bezwaard zijn. 2. Herformulering van de modaliteiten van uitoefening
van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging. 3. Aanpassing van de statuten
aan de genomen besluiten. 4. Opdracht geven tot coördinatie van de
statuten.
(47151)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 24/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47154)
Domino-Invest, naamloze vennootschap,
Vrouwvenusstraat 13, 3201 Langdorp
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Leuven, nr. 80371

Jaarvergadering op 28/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47155)
D.S.V., naamloze vennootschap,
Terheidelaan 69, 3200 Aarschot
H.R. Leuven 58644 — BTW 421.619.903
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 20 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei.
(47156)
Dumomar, naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 2a, 8570 Vichte
H.R. Kortrijk 125272 — NN 439.110.684
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Benoeming en/of herbenoeming bestuurders.
6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47157)
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Edabec, naamloze vennootschap,
Spildoornstraat 31, 8792 Desselgem (Waregem)
H.R. Kortrijk 131803 — BTW 449.443.758

Jaarvergadering op 25/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47158)

Edel, naamloze vennootschap,
Provinciale Steenweg 3, 2627 Schelle

Entpreprises Maurice Cordier et Compagnie, société anonyme,
rue du Gros Saule 60, 7110 La Louvière (Houdeng-Goegnies)
R.C. Mons 89523 — T.V.A. 405.879.573
MM. les actionnaires sont convoqués à une assemblée générale
ordinaire qui se réunira le 25/06/98 à 15 heures au siège social rue de
Gros Saule 60 à 7110 HOUDENG-GOEGNIES, aux fins de délibérer sur
l’ordre du jour suivant : 1. Rapports (art. 60 et 77 des L.C.S.C.) et
rapport du commissaire-réviseur. 2. Approbation des comptes annuels
arrêtés au 31/12/1997. 3. Application de l’article 103 des L.C.S.C.
4. Affectation à donner aux résultats sociaux. 5. Décharge aux administrateurs et au commissaire-réviseur. 6. Divers. Pour assister à cette
assemblée, MM. les actionnaires devront déposer leurs titres avant le
20 juin 1998, au siège de la société.
(47164)

H.R. Antwerpen 260031 — BTW 432.270.701

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/06/98 om 10.00 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/01/1998.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. .
(47159)

Elnimo, naamloze vennootschap,

Entreprises Jean Nonet & fils, société anonyme,
rue François Steignier 54, 5170 Bois-de-Villers
R.C. Namur 42778 — T.V.A. 417.072.581
Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 13.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47165)

Putvennestraat 64, 3500 Hasselt
Epeios, naamloze vennootschap,
Lindestraat 89A, 9790 Wortegem-Petegem
Jaarvergadering op 26/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47160)

Elveco, naamloze vennootschap,
Damstraat 49, 9255 Buggenhout-Opdorp
H.R. Dendermonde 49971 — BTW 452.416.314

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98, om 19 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47161)

Elzendal, naamloze vennootschap,
Elzendreef 10, 1700 Dilbeek

H.R. Oudenaarde 36530 — BTW 446.161.101
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap, Lindestraat 89/A te Wortegem-Petegem, op vrijdag
26/06/98 om 14.30 uur, met volgende agenda : a) Het verslag van de
raad van bestuur en de staat van activa en passiva; b) De wijziging van
het doel van de vennootschap, door bij het vierde streepje van artikel
drie van de statuten, na de woorden ″hetzij voor rekening van derden″,
de volgende tekst toe te voegen : ″In dit kader kan de vennootschap
onroerende goederen onder andere inrichten als recreatiegebied (dagen verblijfsrecreatie)″. c) De verhoging van het maatschappelijke kapitaal met één miljoen tweehonderdvijftigduizend frank (1.250.000,-fr.)
door incorporatie van overgedragen winst en zonder uitgifte van
nieuwe aandelen; d) De aanpassing der statuten. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47166)
Erbivo, naamloze vennootschap,
Kerklaan 95, 1731 Asse

H.R. Brussel BTW 426565418

Jaarvergadering op 29/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47162)

Emka-B, naamloze vennootschap,
Georges Minnelaan 1, 9830 Sint-Martens-Latem
H.R. Gent 37811 — BTW 449.243.226

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 27/06/98 om 18.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de balans, resultatenrekening en toelichting, afgesloten per 31/12/1997. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting
aan de bestuurders. 5. Diversen.
(47163)

Aangezien de eerste buitengewone algemene vergadering dd 20/05/
1998 niet geldig heeft kunnen besluiten bij gebrek aan het wettelijk
quorum, worden de aandeelhouders uitgenodigd deel te nemen aan de
tweede Buitengewone Algemene vergadering op 25/06/98 om
18.30 uur ter studie van notaris Depuyt, Frank, Jubelfeestlaan 92, te
1080 Brussel. Deze vergadering zal geldig kunnen besluiten ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde deelbewijzen. — Agenda :
1. Verslagen - voorafgaande vermeldingen. - Fusievoorstel van de
naamloze vennootschap Erbivo en de coöperatieve vennootschap
E.V.A. Eric Volkaert Associates, opgesteld door de raad van bestuur in
toepassing van artikel 174/2 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen. - Verslag van de raad van bestuur over de
hierboven voorgestelde fusie in toepassing van artikel 174/3, paragraaf 1, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. - Verslag van de bedrijfsrevisor over het hierboven vermelde fusievoorstel in toepassing van artikel 174/3, paragraaf 2, van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. - Vermelding van
eventuele wijzigingen die zich in de toestand van de overnemende en
overgenomen onderneming hebben voorgedaan sedert de opstelling
van het hierboven vermelde fusievoorstel. Elk aandeelhouder kan, op
zijn verzoek, kosteloos een afschrift verkrijgen van het fusievoorstel en
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de bovenvermelde verslagen. 2. Fusie en Kapitaalverhoging. Voorstellen tot besluiten : - Fusie van de naamloze vennootschap ERBIVO
en de coöperatieve vennootschap E.V.A. Eric Volkaert Associates, met
maatschappelijke zetel te Zellik, Kerklaan 95, door overdracht door
deze laatste van haar gehele vermogen zowel de rechten als de
verplichtingen overeenkomstig artikel 174/1, paragraaf 1 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. De verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig
geacht te zijn verricht van de overnemende vennootschap vanaf
1 januari 1998. - De nieuwe aandelen zullen,volledig volgestort, toegekend worden aan de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap E.V.A. Eric Volkaert Associates. 3. Jaarrekening van de coöperatieve vennootschap E.V.A. Eric Volkaert Associates. Verslag van de raad
van bestuur van de coöperatieve vennootschap E.V.A. Eric Volkaert
Associates over de jaarrekening van de vennootschap over de periode
gaande van 1 januari 1997 tot 31 december 1997. Voorstel tot besluit :
Goedkeuring van de jaarrekening van de overgenomen vennootschap
overeenkomstig artikel 171/13 van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen. 4. Kwijting. Voorstel tot besluit : Kwijting
aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap. 5. Bevoegdheden. Voorstel tot besluit : Verlenen van bevoegdheden aan de raad
van bestuur voor de uitvoering van de voorgaande besluiten. (47167)
Ernita, société anonyme,
Grand-Route 212, 4690 Wonck
R.C. Liège 190517
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 27/06/98 à 18.00 H., au siège social.
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Etcetera, en abrégé : ″E.T.C.″,, société anonyme,
chemin de Ster 21, 4970 Stavelot
R.C. Verviers 56929 — NN 430.816.689
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale
ordinaire qui aura lieu au siège social de la société, le vendredi
26/06/98 à 08.00 heures. — Ordre du jour : 1. Lecture du rapport de
gestion. 2. Discussion des comptes annuels arrêtés au 31/12/1997.
3. Approbation des comptes annuels. 4. Décharges aux administrateurs.
5. Nominations statutaires. 6. Divers.
(47172)

Etn Frans Chanterie-schaubroeck, naamloze vennootschap,
Kortrijksesteenweg 59, 9800 Deinze
H.R. Gent 62394 — BTW 401.006.908
Jaarvergadering op 25/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Lezing jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Goedkeuring toewijzing
resultaat. 5. Allerlei.
(47173)
De raad van bestuur.

Ets Beaujean, société anonyme,
rue Général de Gaulle 129b, 4020 Liège
R.C. Liège 163691 — T.V.A. 434.038.772

Ordre du jour :
1. Rapport Conseil d’Administration. 2. Approbation comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47168)
Erveco, naamloze vennootschap,
Beverenstraat 1, 8540 Deerlijk
H.R. Kortrijk 108526 — BTW 427.749.907
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel op 29/06/98 om 10 uur, met als agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per
31/12/1997. 3. Bestemming te geven aan het resultaat. 4. Decharge te
verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten.
(47169)
Esteco International, naamloze vennootschap,
Zuidstationstraat 36, 9000 Gent
H.R. Gent 153967 — NN 424.226.629
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47170)
Estine, société anonyme,
rue du Pranceleux 2, à Erezée
R.C. Marche-en-Famenne 15069 — T.V.A. 429.361.590

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 25/06/98 à 18.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Réelection d’administrateurs. 6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47174)

Ets Garciel, naamloze vennootschap,
Verbertstraat 52, 2900 Schoten
H.R. Antwerpen 172666 — BTW 404.526.622
Jaarvergadering op 30/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47175)

Euro Road Professionnal Cleaning,
en abrégé : « E.R.P.C. », société anonyme,
Zoning de Courcelles, bte 41, 6180 Courcelles
R.C. Charleroi 190265 — T.V.A. 460.424.554
Assemblée générale ordinaire le 29/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47176)

Euro-spotlite, société anonyme,
boulevard de la Révision 11, 1070 Anderlecht
R.C. Bruxelles 361681 — T.V.A. 408.109.583

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 26/06/98 à dix heures au siège social. — Ordre
du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation des
comptes annuels arrêtés au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat.
4. Décharge à donner aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister à
l’assemblée, les actionnaires sont priés de se conformer à la loi et aux
statuts.
(47171)

L’assemblée tenue en date le 27/05/1998 n’étant pas en nombre, une
seconde assemblée générale se réuniral le 24/06/98 à 17 heures. —
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47177)
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Euroscoop, naamloze vennootschap,
Europaplein 35, 3620 Lanaken
H.R. Tongeren 53751 — BTW 422.108.960

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden worden op 29/06/98 om 10.00 uur ten maatschappelijke zetel. De agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking
tegenstrijdig belang, art.60 Ven.Wetg. 2. Bespreking van het verslag van
de raad van bestuur. 3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge te
verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6. Ontslag en (her-)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47178)

F.L.E.U.R., naamloze vennootschap,
Beselarestraat 64, 8890 Moorslede
H.R. Kortrijk 140418 — BTW 460.219.369

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene algemene vergadering die zal gehouden worden op 26/06/98 om
11 u 30 ten kantore van notaris Werner COUDYZER, Kasteelstraat, 2,
8920 Langemark-Poelkapelle, met volgende agenda : 1. Wijziging van
het boekjaar. 2. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering. 3. Wijziging van de statuten om ze aan te passen aan de
genomen beslissingen.
(47179)

F.m.l., naamloze vennootschap,

Fashion Store, naamloze vennootschap,
Koningsstraat 30, 3970 Leopoldsburg
H.R. Hasselt 77446 — BTW 442.036.621
Jaarvergadering op 25/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47183)

Favril-Van Der Linden Vezekeringen, naamloze vennootschap,
Sint-Jobsstraat 261, 2200 Herentals
H.R. Turnhout 55086 — BTW 428.167.502
De algemene vergadering zal plaatsvinden op 29/06/98 om 17 uur
op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei. (herbenoeming bestuurders) Zich richten naar de statuten.
(47184)

Ferry, naamloze vennootschap,
Plankenstraat 97, 1701 Dilbeek
H.R. Brussel 538510 — NN 435.745.081
Jaarvergadering op de zetel op 29/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór de
AV.
(47185)

Vlaanderenstraat 127, 9000 Gent
H.R. Gent 154334 — BTW 437.253.729

Fesimo, naamloze vennootschap,
Maastrichterstraat 235, 3740 Bilzen
H.R. Tongeren 74458 — BTW 451.034.657

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47180)

Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47186)

Famiflor, naamloze vennootschap,
Meensesteenweg 225, 8890 Moorslede
H.R. Kortrijk 130645 — BTW 450.931.422

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 10.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Melding toepassing van artikel 60 vennootschapswet. 2. Verslagen
van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor. 3. Lezing en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Bestemming van
het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor. 6. Benoemingen. 7. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47181)

Fargan, société anonyme,

Fimaco, naamloze vennootschap,
Liersesteenweg 131, 2520 Emblem
H.R. Antwerpen 69566 — BTW 442.636.239
Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Verplaatsen maatschappelijke zetel. 6. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47187)

Firme Compère, société anonyme,
rue de la Buse de Bois 7, 4800 Verviers
R.C. Verviers 51285 — T.V.A. 423.237.625

avenue de l’Estrée 49, 1420 Braine-l’Alleud
R.C. Nivelles 64346 — T.V.A. 438.709.224

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 30/06/98 à 14.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Démission et nomination d’administrateurs.
6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47182)

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
SA Firme Compère, naamloze vennootschap, pour le samedi 27/06/98
à 14.30 heures.
Les actionnaires qui désirent assister à la présente assemblée sont
priés de déposer leurs titres au siège social, 7 rue de la Buse de Bois à
4800 Verviers, cinq jours francs avant la date fixée pour ladite assemblée. Ordre du jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47188)
Le conseil d’administration.
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Flameusart Immo, société anonyme,
rue des Bruyères 6, 4870 Trooz (Forêt)

G.M.G. Zeefdruk & Lettering, naamloze vennootschap,
Vliegveld 15, 8560 Wevelgem

R.C. Liège 183692 — T.V.A. 448.845.328

H.R. Kortrijk 89139 — BTW 414.442.792

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 30/06/98 à 18.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. 7. Renouvellement du
mandat des administrateurs. Pour assister à l’assemblée, se conformer
aux statuts.
(47189)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47195)

Flanders Indoor Kart Circuit, naamloze vennootschap,
Spinnerijkaai 67B, 8500 Kortrijk

R.C. Charleroi 133139 — T.V.A. 421.618.220

H.R. Kortrijk 134285 — BTW 453.837.264

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 25/06/98 à 10h, au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration. 2. Approbation des
comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs.
(47196)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Melding toepassing van art. 60 der G.W.H.V. 2. Verslag van de raad
van bestuur. 3. Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997 en toewijzing van het resultaat. 4. Kwijting aan de raad van
bestuur. 5. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(47190)

Gai Savoir, société anonyme,
rue de la Station 60, 6043 Ransart

Garage Cools, naamloze vennootschap,
Soef 165, 2490 Balen
H.R. Turnhout 59213 — BTW 433.139.444

Fleet Service, naamloze vennootschap,
Muinklaan 8, 9000 Gent
H.R. Gent 120890 — BTW 416.990.033
Jaarvergadering op 24/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Statutaire benoemingen. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47191)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering op zaterdag 27/06/98 te 14 uur ten maatschappelijke zetel, met als
dagorde : 1. Verslagen van de raad van bestuur en externe accountant.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders en
externe accountant. 4. Bezoldigingen. 5. Bestemming van het resultaat.
6. Diversen. Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken
naar de statuten.
(47197)

Garage Hennaux, société anonyme,
rue Ferme de la Vallée 7, 5150 Floreffe

Florence Gestion, société anonyme,
chaussée de Liège 426, 4460 Grâce-Hollogne

R.C. Namur 64781 — T.V.A. 447.334.801

R.C. Liège 110
Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47192)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 30/06/98 à 11 h. au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des Comptes
Annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. Se conformer
aux statuts.
(47198)

Fournier Garden Center, naamloze vennootschap,
Oostkaai 18, 8930 Menen

Garage Van Borm, naamloze vennootschap,
Bergkapelstraaat 25, 1840 Londerzeel

H.R. Kortrijk 134498 — BTW 454.118.465

H.R. Brussel 332356

Jaarvergadering op 27/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47193)

Jaarvergadering op 25/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47199)

Framalo, naamloze vennootschap,
Rollegemsestraat 13, 8510 Bellegem

Gebegyko, naamloze vennootschap,
Zwetstraat 5, 2520 Ranst

H.R. Kortrijk 138374 — BTW 430.833.616

H.R. Antwerpen 297547

Jaarvergadering op 27/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(47194)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 14.00 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Ontslagen en benoemingen. 4. Bezoldigingen.
(47200)

De raad van bestuur.
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Geco Immobilier, naamloze vennootschap,
Moerhoflaan 25, 2970 Schilde
H.R. Antwerpen 290107 — BTW 447.383.596

Jaarvergadering op 27/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Staat van schuldvordering. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(47201)
Gedi, naamloze vennootschap,
Driekoningenstraat 8, 9100 Sint-Niklaas
H.R. Sint-Niklaas 43961 — BTW 438.530.367
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Toepassing art.60 SWHV. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Bestemming
van het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Allerlei. (47202)

Gilsuco, naamloze vennootschap,
Walenstraat 71, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 136432 — BTW 420.850.336

De algemene vergadering zal plaatsvinden op 26/06/98 om
17.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : - Bespreking en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. - Lezing van het
jaarverslag. - Kwijting aan de bestuurders. - Ontslag en benoeming
bestuurders. - Bezoldiging.
(47207)

Greva, naamloze vennootschap,
Gasthuisstraat 118, 1760 Roosdaal
H.R. Brussel 1896 — NN 443.555.561

Jaarvergadering op de zetel op 24/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47208)

Geos, naamloze vennootschap,
Hertenstraat 30, 3830 Wellen (Herten)
H.R. Tongeren 48892 — BTW 417.784.344

Groep De Wilg, naamloze vennootschap,
de Smet de Naeyerlaan 645, 1020 Brussel

Jaarvergadering op 26/06/98 om 11 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Décharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoeding. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(47203)
Geyskens-Seyen, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Theo De Beckerstraat 25, 3200 Aarschot
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Leuven, nr. 298

H.R. Brussel 540985 — BTW 442.487.769

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 26/06/98
te 11 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia.
(47209)

Group Urbi, naamloze vennootschap,
de Smet de Naeyerlaan 578, 1020 Brussel
H.R. Brussel 554971 — BTW 446.662.036

Jaarvergadering op 28/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47204)
Ghekiere Invest, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 151, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 137209

Jaarvergadering op 26/06/98 om 18.30 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47210)

Grupo, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 117, 9160 Lokeren
H.R. Sint-Niklaas 38200 — BTW 420.856.274

Jaarvergadering op 27/06/98 om 10.30 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Benoeming bestuurder. 6. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47205)
Franc Gigant, burgerlijke venootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Kwavenstraat 1A, 3650 Dilsen-Stokkem
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Tongeren, nr. 244

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47211)

Guma, naamloze vennootschap,
Steenweg 172, 3610 Diepenbeek
H.R. Hasselt 76340

Jaarvergadering op 29/06/98 om 17.00 uur op de zetel. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997 3. Kwijting bestuurders. 4. Bestemming resultaat.
5. Herbenoeming raad van bestuur. 6. Allerlei. Zich schikken naar de
statuten.
(47206)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47212)
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Haeck Distributie, naamloze vennootschap,
Mezenlaan 7, 8420 De Haan
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Harol Belgie, naamloze vennootschap,
Industriepark 3, 3290 Diest
H.R. Leuven 69510 — BTW 431.100.167

H.R. Brugge 77878 — BTW 449.773.657

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Eventuele tegenstrijdige belangen (art. 60 SWHV). 2. Verslag van de raad
van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 6. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statutaire verplichtingen.
(47213)

Hanervas, naamloze vennootschap,
Haagstraat 36a, 9890 Asper
BTW 452.034.549

Jaarvergadering op 27/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47214)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 14.00 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Lezing jaarverslag. 2. Lezing
van het verslag van de commissaris-revisor. 3. Bespreking en goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 4. Kwijting aan de bestuurders en
aan de commissaris-revisor. 5. Ontslag en benoemingen. 6. Bezoldigingen. Zich schikken volgens de statuten. De raad van bestuur. (47218)
Helios, naamloze vennootschap,
Kasteeldreef 13, 8710 Wielsbeke
H.R. Kortrijk 111900
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 16 u, ten zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Lezing
van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring van voornoemd
stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Herbenoemen bestuurders. 6. Rondvraag. Zich richten naar de
statuten.
(47219)
Hermann Meyer, Entreprise de Travaux, société anonyme,
rue Nouvelle 1, 4950 Waimes (Faymonville)
R.C. Verviers 51735 — T.V.A. 424.309.870

Hardy Bouw, naamloze vennootschap,
Veurnseweg 528, 8906 Elverdinge (Ieper)
H.R. Ieper 31030 — BTW 430.939.029

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering,
welke zal gehouden worden op 27/06/98 om 10 uur op de zetel van de
vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing
en goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31/12/1997.
3. Goedkeuring bestemming van het Resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. De aandeelhouders dienen zich
te schikken naar de statuten.
(47215)

Hardy Deuren en Ramen, naamloze vennootschap,
Veurnseweg 528, 8906 Elverdinge (Ieper)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 26/06/98
à 18 h. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Dépôt
des titres au siège social, cinq jours francs avant la réunion. (47220)
Heylen Meubelcentrale, naamloze vennootschap,
laan naar Bree 123, 3990 Peer
H.R. Hasselt 50960 — BTW 417.271.135
De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op 29/06/98, om
11 uur, ten maatschappelijken zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van
bestuur en van de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders en
commissaris-revisor. 5. Benoemingen.
(47221)

H.R. Ieper 31188 — BTW 430.939.128

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, die zal gehouden worden op 27/06/98 om 11 uur op
de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Lezing en goedkeuring van de jaarrekeningen
op 31/12/1997. 3. Goedkeuring bestemming van het Resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoemingen. De aandeelhouders dienen
zich te schikken naar de statuten.
(47216)

Hargo, naamloze vennootschap,
Welvaartstraat 2, 2381 Weelde
H.R. Turnhout 075795 — BTW 453.930.405

Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de algemene
vergadering van 29 mei 1998, worden de aandeelhouders uitgenodigd
op de tweede algemene vergadering dewelke zal gehouden worden op
26/06/98 om 19.00 uur ten zetel van de vennootschap. Deze vergadering zal geldig kunnen beslissen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde deelbewijzen. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening. 2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(47217)

Hilbis, naamloze vennootschap,
Kalfstraat 43, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 68561 — NN 432469055
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
donderdag 30/06/98 om 11 uur ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing en onderzoek
van de balans, jaarrekening en de V.&W. - rekening afgesloten op
31/12/1997. 3. Goedkeuring van de onder punt 1 en 2 vermelde
verslagen en bescheiden. 4. Ontlasting van de raad van bestuur.
5. Vergoeding aan het kapitaal. 6. Bestemming van het nettoresultaat
van het boekjaar. 7. Allerlei. Zich wenden naar de statuten.
(47222)
Home l’Age d’Or, société anonyme,
rue de Merbes 325, 7131 Waudrez
R.C. Mons 177806
L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
26/06/98, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels au
31/12/1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux Administrateurs, licenciement et nomination. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47223)
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Housimo, naamloze vennootschap,
Sint-Jansvliet 2, bus 6, 2000 Antwerpen

Imanex, naamloze vennootschap,
Houtmarkt 17, 3800 Sint-Truiden

H.R. Antwerpen 271860

H.R. Hasselt 66168 — BTW 429.200.353

Jaarvergadering op dinsdag 30/06/98 te 18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders; 2. Goedkeuring jaar-en resultatenrekening per 31/12/1997; 3. Bestemming der
resultaten; 4. Kwijting aan de bestuurders; 5. Art. 103 van Samengeschakelde Wetten op de Handelsvennootschappen; 6. Bevestiging
onbezoldigd karakter van de mandaten van de bestuurders; 7. Ontslag
en benoeming bestuurder; 8. Diversen. Zich richten naar de statuten.
(47224)

Hugo Bernard, naamloze vennootschap,
Breestraat 27, 9080 Beervelde
H.R. Gent 143184 — BTW 428.445.436
Jaarvergadering op 27/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47225)

Hydra-Power, société anonyme,
rue de Praules 3, 5030 Sauvenière

Assemblée générale ordinaire le 27/06/98 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/03/1998. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47226)

Hydrimo, société anonyme,
chaussée de Nivelles 148, 1420 Braine-l’Alleud
R.C. Nivelles 538517 — T.V.A. 441.626.449

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 29/06/98 om 17 u., ten
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Allerlei. Zich
richten naar de statuten.
(47230)
Immo 1102, naamloze vennootschap,
Diepenbekerweg 65/2, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 95203
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 24/06/98 om
11.00. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun vergoedingen.
5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47231)
Immo A.S, société anonyme,
rue Derrière la Vaulx 43, 4960 Malmedy
R.C. Verviers 65410 — T.V.A. 451.560.437
Le conseil d’administration à l’honneur de convoquer les actionnaires à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mardi 30/06/98
à 18h00 au siège social, 43, rue Derrière la Vaulx, à Malmedy, avec pour
ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’administration. 2. Approbation
du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31/12/1997 et affectation
des résultats. 3. Décharge à donner aux administrateurs.
(47232)
Le conseil d’administration.
Immo Acces, société anonyme,
rue Brogniez 159, 1070 Bruxelles (Anderlecht)
R.C. Bruxelles 422065 — T.V.A. 419.742.952

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra au siège social de la société le 25/06/98 à 18.00 H. —
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Démission de M. Xavier
DANS, de son poste d’administrateur. 6. Nomination au poste d’administrateur de Mme Marie-Reine CAPELLE, domiciliée à 1030 Bruxelles,
avenue Emile Max 134/8. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux
statuts.
(47227)

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 30/06/98 à 14.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47233)
Immo Bis, naamloze vennootschap,
Kustlaan 259, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brussel 49698 — BTW 417.045.857

I.M.E.R., société anonyme,
place de Chaumont 20, 5620 Florennes
R.C. Dinant 41983 — T.V.A. 450.521.250
Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47228)
Ideal Management ″Idema″, société anonyme,
rue de Montzen 59, 4850 Moresnet

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 11.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing en onderzoek van de
balans, jaarrekening en de V.&W.-rekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Goedkeuring van de onder punt 1 en 2 vermelde verslagen en
bescheiden. 4. Ontlasting van de raad van bestuur. 5. Vergoeding aan
de Afgevaardigd Bestuurder. 6. Vergoeding van het kapitaal. 7. Bestemming van het nettoresultaat van het boekjaar. 8. Allerlei. Zich wenden
naar de statuten.
(47234)
Immo Bis Albertstrand, naamloze vennootschap,
Zeedijk 527, 8300 Knokke-Heist

R.C. Verviers 67704 — T.V.A. 456.884.153

H.R. Brugge 84377 — BTW 457.822.083

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 26/06/98 à 17.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du Conseil
d’Administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47229)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 15.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing en onderzoek van de
balans, jaarrekening en de V.&W.-rekening afgesloten op 31/12/1997.
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3. Goedkeuring van de onder punt 1 en 2 vermelde verslagen en
bescheiden. 4. Ontlasting van de raad van bestuur. 5. Vergoeding aan
de Bestuurders. 6. Vergoeding aan het kapitaal. 7. Bestemming van het
nettoresultaat van het boekjaar. 8. Allerlei. Zich wenden naar de
statuten.
(47235)

Immo Brima, naamloze vennootschap,
Anker 1, 9260 Serskamp
H.R. Dendermonde 47548

Jaarvergadering op 26/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. 6. Herbenoeming bestuurders. Zich richten naar de
statuten.
(47236)

Immo Cazals, naamloze vennootschap,
Burgemeester Nolfstraat 41, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 411

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot de algemene
vergadering die doorgaat op 28/06/98 om 19.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Benoeming
bestuurders. 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47237)

Immo-Damien, société anonyme,
rue A. Masquelier 1, 7000 Mons
R.C. Mons 117564 — T.V.A. 435.991.838

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
26/06/98, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47238)

Immo Droslo, naamloze vennootschap,
Markt 6, 9160 Lokeren
H.R. Sint-Niklaas 50415 — BTW 445.931.665

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (47239)
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Immo Evere, société anonyme,
rue Emile Claus 46, 1050 Bruxelles-5

Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 11.00 H., dans les locaux
de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Décharge
à donner aux administrateurs. 4. Affectation du résultat. 5. Divers.
(47241)

Immo-Francart, société anonyme,
rue des Capucins 48, 7000 Mons
R.C. Mons 117565 — T.V.A. 435.985.603

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le
26/06/98, à 11 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47242)

Immo H, naamloze vennootschap,
Genkersteenweg 243, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 52212 — BTW 418.372.381

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
18.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en de commissaris-revisor en beslissing over hun vergoedingen. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47243)

Immo H. Smolders, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Leopoldvest 9, 3300 Tienen
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Leuven, nr. 206
BTW 436.643.619

Jaarvergadering op 27/06/98 om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Décharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(47244)

Immo Hardy, naamloze vennootschap,
Immo Erli, naamloze vennootschap,
Oostmallebaan 75, 2980 Zoersel

Veurnseweg 528, 8906 Elverdinge (Ieper)
H.R. Ieper 32295 — BTW 437.746.350

H.R. Antwerpen 267886

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op
24/06/98 te 20.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag bestuurders.
5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (47240)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering, welke zal gehouden worden op 27/06/98 om 9 uur
op de zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Lezing en goedkeuring van de jaarrekening
op 31/12/1997. 3. Goedkeuring bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. De aandeelhouders
dienen zich te schikken naar de statuten.
(47245)
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Immo Horta, société anonyme,
Bagattenstraat 107, 9000 Gent
H.R. Gent 57679 — BTW 431.828.855

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 26/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Varia. Zich schikken naar
de statuten.
(47246)

Immo J. & P., naamloze vennootschap,
Heyerstraat 18, 3640 Kinrooi
H.R. Tongeren 73100 — BTW 449.318.846
Jaarvergadering op 26/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Goedkeuring van resultaatverdeling. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag van de raad van
bestuur. 6. Benoeming van de raad van bestuur. 7. Diversen. (47247)

Immo Management Beuls, naamloze vennootschap,
Schobeekstraat 3, 8511 Kortrijk

Ras Immo, naamloze vennootschap,
Bosstraat 9, 3665 As
H.R. Tongeren 61313 — BTW 430.023.863
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 19.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47252)
Immo S, naamloze vennootschap,
Heuvenstraat 63, 3520 Zonhoven
H.R. Hasselt 63176 — BTW 427.782.272
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 30/06/98 om
17.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun
vergoedingen.
5.
Statutaire
ontslagen
en
benoemingen.
6. Divers.
(47253)
Immo Staelens, naamloze vennootschap,
Genkersteenweg 301, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 75670 — BTW 440.369.211

H.R. Kortrijk 127991 — BTW 448.333.208
Jaarvergadering op 25/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47248)

Immo Mariahoeve, naamloze vennootschap,
Puihoek 78, 2180 Ekeren
H.R. Antwerpen 267311
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 25/06/98 te 17.00 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Allerlei. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de
statuten.
(47249)

Immo Mevan, société anonyme,
rue du Bardé 18, 1460 Ittre
R.C. Nivelles 76066 — T.V.A. 425.469.615
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 16 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47250)

Immo Pm, naamloze vennootschap,
J. Stormestraat 131, bus 15, 8790 Waregem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 29/06/98 om
16.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47254)
Immo Sud, société anonyme,
avenue Van Volxem 395, 1190 Bruxelles
R.C. Bruxelles 610844
Les Actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu le 29/06/98 à 19h au siège social avec l’ordre du
jour suivant : 1. Augmentation du capital à concurrence de
3.000.000 FB par apport en nature. 2. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprise. 3. Modification des statuts.
4. Procuration pour le coordination des statuts ainsi que pour le
Registre du Commerce. 5. Divers.
(47255)
Immo TVR, naamloze vennootschap,
Lang Ossegoor 3, 2390 Malle
H.R. Antwerpen 271629 — BTW 438.100.005
De gewone algemene Vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 25/06/98 om 17.00 uur op de maatschappeljke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
en benoeming bestuurders. 5. Allerlei. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de statuten.
(47256)
Immo Vebo, naamloze vennootschap,
Leliestraat 25, 8020 Oostkamp

H.R. Kortrijk 95555 — BTW 420.212.809

H.R. Brugge 75433

Jaarvergadering op 26/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. Zich richten naar de statuten.
(47251)

Jaarvergadering op 24/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47257)
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Immo-pima, naamloze vennootschap,
Anker 1, 9260 Serskamp

″Immobilier Le Sirtaki″, société anonyme,
rue de Visé 214-216, 4020 Liège

H.R. Dendermonde 47546

R.C. Liège 198609

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. 6. Herbenoeming bestuurders. Zich richten naar de
statuten.
(47258)

Assemblée générale ordinaire le 25/06/98 à 11.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47264)

Immobeheer, naamloze vennootschap,
Gentsestraat 238, 9500 Geraardsbergen
H.R. Oudenaarde 28204
Jaarvergadering op 27/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47259)
Immobiliën Vanhoutte, naamloze vennootschap,
Alexander Franckstraat 20, 2530 Boechout
H.R. Antwerpen 267226 — NN 436.238.890
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
gehouden wordt op 30/06/98, om 19 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Tegenstrijdigheid van belangen. 2. Kennisname
van het jaarverslag v.d bestuurders. 3. Goedkeuring v.d. jaarrekening
per 31/12/1997. 4. Kwijting a.d bestuurders en de externe accountant.
5. Rondvraag en varia. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar
de bepalingen v.d statuten.
(47260)
Immobilienmaatschappij Imbrebo, naamloze vennootschap,
Pastoor Stuycklaan 4, 3191 Hever
H.R. Leuven 79757 — BTW 415.523.452
Jaarvergadering op 27/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/03/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47261)
Immobilière Boileau, naamloze vennootschap,
J. Sermonlaan 38, 1083 Ganshoren

Immoglab, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Tiensesteenweg 169, 3380 Glabbeek
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Leuven, nr. 254

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 25/06/98 te 20 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening afgesloten 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Divers. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen
van de statuten.
(47265)
Immomali, naamloze vennootschap,
Anker 1, 9260 Serskamp
H.R. Dendermonde 47547
Jaarvergadering op 26/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Divers. 6. Herbenoeming bestuurders. Zich richten naar de
statuten.
(47266)
Immoplas, société anonyme,
rue du Bardé 8, 1460 Ittre
R.C. Nivelles 55857 — T.V.A. 429.276.468
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 15 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47267)

H.R. Brussel 475642 — BTW 428.225.405
Gewone algemene vergadering op 25/06/98, om 18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Bespreking van het artikel 60 van de
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen. 2. Lezing
van het verslag van de raad van bestuur. 3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Resultaatverwerking. 5. Kwijting aan de
bestuurders. 6. Diverse.
(47262)
Immobilière de la Belle Voie, société anonyme,
avenue D. Yernaux 12, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 41335
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 25/06/98 à 10.00 H., au siège social.
Ordre du jour :
1. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 2. Affectation
du résultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Nominations statutaires. 5. Divers.
Pour assister à l’assemblée générale, se conformer à l’article 23 des
statuts.
(47263)

Immorent, naamloze vennootschap,
Industriepark 4, 9820 Merelbeke
H.R. Gent 144457 — BTW 429.209.360
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
24/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47268)
Imvebuild, naamloze vennootschap,
Kard. Sterckxlaan 133, 1860 Meise
H.R. Brussel 452348 — BTW 424.420.035
Gewone algemene vergadering op 26/06/98, om 18 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen. Zich schikken naar
de statuten.
(47269)
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Kapelanielaan 9, 9140 Temse

Interactive Business Design, naamloze vennootschap,
Jubelfeestlaan 26, 1080 Brussel

H.R. Sint-Niklaas 27866 — BTW 405.034.881

H.R. Brussel 487343 — BTW 430.207.668

Aangezien de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden
op 30 mei 1998 geen beslissingen kon nemen, worden de aandeelhouders verzocht tot het bijwonen van een tweede Gewone algemene
vergadering, te houden op 27/06/98 om 14h, op de maatschappelijke
zetel, met als dagorde : 1. verslag raad van bestuur. 2. Verslag
Commissaris-revisor. 3. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1997.
4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting bestuurders. 6. Kwijting
Commissaris-revisor. 7. Allerlei. Zich richten naar de statuten. (47270)

Jaarvergadering op 29/06/98 ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Décharge bestuurders. 4. Benoeming bestuurders en
gedelegeerd-bestuurders. 5. Diversen.
(47275)

Imwo, naamloze vennootschap,

Intereuropean, naamloze vennootschap,
Zuidstationstraat 34-36, 9000 Gent
H.R. Gent 153922 — NN 431.656.136

Industrial & Trade Packaging Company,
en abrégé : ″Cotrad″, société anonyme,
square R. Goldschmidt 24, bte 8, 1050 Bruxelles
R.C. Bruxelles 439041 — T.V.A. 422.339.978

Assemblée générale ordinaire le 30/06/98 à 11 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Approbation de la date avancée de
l’assemblée. 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/03/
1998. 3. Lecture du rapport de gestion. 4. Lecture du procès-verbal du
conseil d’administration en date du 20 mai 1998. 5. Décharge à donner
aux administrateurs et à l’administrateur délégué. 6. Décharge à donner
au commissaire-réviseur. 7. Approbation des comptes de résultats. 8.
Affectation du résultats. 9. Approbation des rémunérations des administrateurs. 10. Divers.
(47271)

Industriële Technieken Danny Vliegen, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 15 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/1997; 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47276)

Interfit, naamloze vennootschap,
Klaverbladstraat 7C, 3560 Lummen
H.R. Hasselt 69036 — BTW 432.214.479
Jaarvergadering op 24/06/98 om 18 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten tot de statuten.
(47277)

Molenveld 9, 3580 Beringen
H.R. Hasselt 85679 — BTW 452.122.146

Interior Design 9, société anonyme,
avenue Paul de Fierlant 5, 1300 Limal

Jaarvergaderering op 26/06/98 om 17 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(47272)

R.C. Nivelles 61280 — T.V.A. 436.023.017
Assemblée générale ordinaire le 29/06/98 à 20.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47278)

Innvisstra, naamloze vennootschap,
Vijf Kruisenstraat 24, 3770 Riemst
H.R. Tongeren 79526 — BTW 445.970.168

Intermobiel, naamloze vennootschap,
Kleine Amer 25, 2870 Puurs
H.R. Mechelen 76585 — BTW 452.658.022

Jaarvergadering op 26/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurder; 6. Alarmprocedure
7. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47273)

Insogest, société anonyme,
chaussée d’Alsemberg 746, 1180 Bruxelles-18
R.C. Bruxelles 610671 — T.V.A. 450.907.171

Jaarvergadering op de zetel op 26/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47279)

International Advising and Adjustments Office,
naamloze vennootschap,
Schoolstraat 124, 3540 Herk-de-stad
H.R. Hasselt 85074 — BTW 450.065.152

L’assemblée générale sera tenue le 27/06/98 à 19.00 heures, au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil d’administration. 2. Approbation du bilan et du compte des résultats relatifs aux
comptes clôturés le 31/12/1997. 3. Approbation de la rémunération
d’un administrateur. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux administrateurs. 6. (Re)nomination des administrateurs. Pour être admis à
l’assemblée générale, les actionnaires seront tenus de se conformer aux
statuts.
(47274)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering die zal doorgaan op de zetel van de vennootschap op
26/06/98 om 20 uur, met als dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997;
3. Bestemming van het resultaat. 4. Behandeling art. 103 Ven. Wet.
5. Kwijting aan de raad van bestuur. 6. Goedkeuring van de bezoldigingen. 7. Ontslagen en benoemingen. 8. Rondvraag.
(47280)
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International Management Team, naamloze vennootschap,
Louiselaan 279, bus 2, 1050 Brussel-5

Jaenen Stephan & Co, naamloze vennootschap,
Geeneindestraat 11, 3560 Lummen

H.R. Brussel 617824

H.R. Hasselt 71535 — BTW 435.550.388

De algemene vergadering zal gehouden worden ten kantore van
notaris J. Van Ermengem met standplaats te Meerhout omstreeks
17.00 h. — Agenda : 1. Statutenwijziging. 2. Doelswijziging. (47281)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap, op 26/06/98, te 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag van
bestuurders. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
(47287)

Invest Company, naamloze vennootschap,
de Smet de Naeyerlaan 578, 1020 Brussel
H.R. Brussel 525289 — BTW 438.073.180

Jakos, naamloze vennootschap,
Kerktorenstraat 23, 1831 Diegem
H.R. Brussel 1871 — NN 443.806.276

Jaarvergadering op 26/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47282)

Invest Denoo, naamloze vennootschap,
Dirk Martensstraat 22, 8200 Sint-Andries (Brugge)
H.R. Brugge 78431 — NN 450.484.529

Jaarvergadering op de zetel op 25/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47288)
Jambers Filmprodukties, naamloze vennootschap,
Fabriekstraat 43, 1930 Zaventem
H.R. Brussel 551372 — BTW 445.039.760

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap op zaterdag
27/06/98 om 11 uur. — Agenda : Jaarverslag. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. Statutaire kwijting. Diverse. Zich
schikken naar de statutaire bepalingen.
(47283)

Investments Management & Planning, naamloze vennootschap,
Pontstraat 84, 9831 Deurle

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 28/06/98 om 15 uur ten
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekeningen per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resulaat. 4. Decharge aan de bestuurders. 5. Allerlei. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(47289)

H.R. Gent 175947 — BTW 434.244.056
Gezien op de B.A.V. dd 28/05/1998 het noodzakelijke
aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, worden de aandeelhouders
uitgenodigd tot een 2de B.A.V. dewelke zal doorgaan ten kantore van
notaris Paul Bauwens, Rozenlaan, 10 te Dilbeek op 29/06/98 om
14 u mets als dagorde : 1. Verlenging van het boekjaar tot 31/12/1998.
Wijziging artikel 21 van de statuten. 2. Wijziging datum jaarvergadering. Aanpassing artikel 14 van de statuten. 3. Coördinatie. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten om toegelaten te
worden tot de vergadering.
(47284)

J.M. Construct, naamloze vennootschap,
Kapelstraat 17, 3590 Diepenbeek
H.R. Hasselt 75088 — BTW 439.659.230

Jambers Televisieprodukties, naamloze vennootschap,
Fabriekstraat 43, 1930 Zaventem
H.R. Brussel 538062 — BTW 441.792.141
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 27/06/98 te 15 uur, ten
maatschappelijken zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuurders. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Decharge bestuurders.
5. Allerlei. Om toegelaten te worden tot de vergadering dienen de
aandeelhouders zich te schikken naar de statutaire bepalingen. (47290)
Jemap Invest, naamloze vennootschap,
Provinciale Baan 23, 9255 Buggenhout
H.R. Dendermonde 6188 — BTW 442.964.059

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoedingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (47285)

J.M. Recycling, naamloze vennootschap,
Kapelstraat 17, 3590 Diepenbeek
H.R. Hasselt 75087 — BTW 439.652.993

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 29/06/98 om 14.00 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van het verslag van de raad
van bestuur (jaarverslag). 2. Goedkeuring van de balans, resultatenrekening en toelichting, afgesloten op 31/12/1997. 3. Aanwending van
het resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Diversen. Zich schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(47291)
Jet, société anonyme,
rue M. de la Brassine 15, 4051 Vaux-sous-Chèvremont
R.C. Liège 153638 — T.V.A. 428.236.984

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
14.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur en de
commissaris-revisor. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor en beslissing over hun vergoedingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag. (47286)

L’assemblée générale ordinaire aura lieu le 27/06/98 à 18.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Lecture du bilan et du compte de pertes et profits. 3. Approbation
des comptes annuels, du compte d’exploitation. 4. Décharge de gestion
à donner aux administrateurs. 5. Affectation à donner aux résultats de
l’exercice. 6. Nominations statutaires. 7. Divers.
(47292)
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Jogepam, naamloze vennootschap,
Veerstraat 84A, 9290 Berlare

Kagimo, naamloze vennootschap,
Krekelput 13 9700 Oudenaarde

H.R. Dendermonde 47272 — BTW 447.756.948

H.R. Oudenaarde 35013 — BTW 440392866

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 18.00 u.,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Art. 103-104 S.W.H.V. 6. Statutaire benoemingen. 7. Divers. Zich
schikken naar de statuten.
(47293)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 18.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening
31/12/1997. 2. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 3. Resultaatsbestemming. 4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich
schikken naar de bepalingen van de statuten
(47299)

Johebe, naamloze vennootschap,
Koninging Astridplein 30, 3970 Leopoldsburg

Jaarvergadering op 24/06/98 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. Zich richten naar de
statuten.
(47294)
Joka, naamloze vennootschap,
Oude Pittemstraat 34, 8760 Meulebeke
H.R. Kortrijk 113956 — BTW 432.468.560
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
25/06/98 om 11.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Goedkeuren standen lopende rekeningen. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(47295)

Kajo & Co, naamloze vennootschap,
Duizichtlei 17, 2920 Kalmthout
H.R. Antwerpen 265232 — BTW 434.926.323
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering die zal gehouden worden op 30/06/98 te 18.30 ten
kantore van notaris Jan Van Bael, Mechelsesteenweg 65,
2018 Antwerpen. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur over
een doelsuitbreiding. 2. Uitbreiding van het doel van de vennootschap.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47300)

Kari, naamloze vennootschap,
Diksmuidseweg 457, 8904 Ieper-Boezinge
H.R. Ieper 33776 — BTW 445.955.025
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel op vrijdag 26/06/98 om 11 uur. — Agenda : 1. Verslag van de
raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(47301)

Jose Brouillard Voyages Mayflowere, société anonyme,
rue du Carme 41, 7971 Belœil (Basècles)
R.C. Tournai 78689 — T.V.A. 454.156.077

Ketele, naamloze vennootschap,
Eburonenlei 15, 2900 Schoten

Assemblée générale ordinaire du 29/06/98 à 16 heures au siège social
de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport de Gestion du Conseil
d’Administration. 2. Approbation des Comptes annuels au 31/12/1997.
3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
Pour assister à l’assemblée générale, dépôt des titres au siège de la
société cinq jours francs avant la réunion.
(47296)

H.R. Antwerpen 274287 — BTW 439.357.342

Jumip, naamloze vennootschap,
Bovenstraat 4, 9680 Maarkedal
H.R. Oudenaarde 34783

Jaarvergadering dd 28/06/98, om 14 uur, ten zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allelei. Zich richten naar de statuten.
(47302)

Kezelfort, naamloze vennootschap,
Louise-Mariekaai 11, 9700 Oudenaarde
H.R. Oudenaarde 29 — BTW 428.038.828

De aandeelhouders worden verzocht de algemene jaarvergadering
bij te wonen die zal gehouden worden op vrijdag 26/06/98 om 18 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op
31/12/1997. 3. Winstverdeling. 4. Verlenen van kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(47297)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Lezing jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Kwijting bestuurders. 4. Goedkeuring toewijzing
resultaat. 5. Allerlei.
(47303)
De raad van bestuur.

Kabels Velda, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 105, 9270 Kalken

Kluizenbos, naamloze vennootschap,
Kluizenbosstraat 7, 1700 Dilbeek

H.R. Dendermonde 47275 — BTW 447.715.277

H.R. Brussel 530947 — NN 438.640.136

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 27/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Statutaire benoemingen.
6. Divers. Zich schikken naar de statuten. .
(47298)

De gewone algemene vergadering zal plaatshebben op zaterdag
27/06/98, om 10 u, in de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Bekrachtiging van de bestuursmandaten conform art.
60 SWHV. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(47304)
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L’Epi d’Or, société anonyme,
rue Albert 123, 7540 Tournai (Kain)

Lamywood, naamloze vennootschap,
Achterstraat 42, 3700 Tongeren

R.C. Tournai 81472 — T.V.A. 458.820.688

H.R. Tongeren 83660 — BTW 424.017.187

L’assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 1998 n’ayant pu
délibéré, les actionnaires sont priés d’assister à une seconde assemblée
qui se tiendra le 29/06/98, à 15 heures, au siège social. — Ordre du
jour : 1. Approbation des comptes annuels et de l’affectation bénéficiaire. 2. Décharge aux administrateurs. 3. Nominations statutaires.
(47305)
Le conseil d’administration.

Gewone Alg. Verg. op 26/06/98 om 20 uur ten maatschappelijke
zetel.

La Haie vive, société anonyme,
rue de Cracovie 64, 4030 Grivegnée (Liège)
R.C. Liège 181203
Assemblée générale ordinaire le 27/06/98 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Elections statutaires.
(47306)

Laboratoire d’Orthodontie J.P. Grommet, société anonyme,
rue de Herve 97, 4651 Herve
R.C. Verviers 59662 — T.V.A. 435.683.616
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 24/06/98 à 20.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
5. Nominations statutaires. 6. Divers. Les titres doivent être déposés au
siège social au moins cinq jours francs avant l’assemblée.
(47307)

Labra, naamloze vennootschap,
Constantin Meunierstraat 22, 3000 Leuven
H.R. Leuven 82972 — BTW 429.800.664

Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 2. Bestemming resultaat. 3. kwijting bestuurders. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Allerlei.
6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten aub.
(47311)
Lauda Lease, naamloze vennootschap,
Leugenberg 208, 2180 Ekeren
H.R. Antwerpen 267310 — BTW 436.206.228
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Ontslag bestuurders.
7. Bijzonder verslag van de raad van bestuur i.v.m. artikel 103 v/d
S.W.H.V. 8. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47312)
Le Majestic, société anonyme,
place des Résistants, 6230 Viesville (Pont-à-Celles)
R.C. Charleroi 174852 — T.V.A. 448.203.445
L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 24/06/98 à 19.00 H., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations statutaires.
6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47313)
Leargest, société anonyme,
avenue L. Jourez 2, 1420 Braine-l’Alleud
R.C. Nivelles 191

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 17.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich richten naar de
statuten.
(47308)

Assemblée générale ordinaire le 30/06/98 à 14.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nomination et démission
administrateurs. 6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47314)

Lambert-Adnet, société anonyme,
avenue J. Pastur 18/2, 1180 Bruxelles

Lefebre, naamloze vennootschap,
Gentstraat 216, 8760 Meulebeke

R.C. Bruxelles 461431 — NN 425.996.086

H.R. Kortrijk 59285 — BTW 405.577.091

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 25/06/98
à 16 h. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Lecture du bilan et du compte de résultats. 3. Approbation des
documents précités. 4. Affectation du résultat. 5. Décharge aux
membres du conseil d’administration. 6. Divers. Prière de se conformer
aux statuts.
(47309)

Daar op de buitengewone algemene vergadering van 5 juni 1998 het
vereiste quorum niet bereikt werd, worden de aandeelhouders uitgenodigd tot het bijwonen van een tweede buitengewone algemene
vergadering, die gehouden zal worden ten kantore van notaris Antoon
DUSSELIER, te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, op vrijdag 26/06/98
om 9.00 uur, met volgende agenda : 1. Verplaatsing van de zetel naar
8760 Meulebeke, Gentstraat nr 317. 2. Verhoging van het kapitaal van
de vennootschap met 1.250.000,- frank om het te brengen van
1.250.000,-frank op 2.500.000,- frank, door inlijving bij het kapitaal van
een bedrag van 1.250.000,- frank dat zal worden afgenomen van de
voorzorgsreserve van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen. 3. Verslag door de raad van bestuur over het voorgestelde
toegestaan kapitaal. 4. Invoering van een toegestaan kapitaal van TIEN
MILJOEN (10.000.000,-) frank. 5. Aanpassing der statuten aan de
genomen beslissingen en aan de huidige tekst der gecoördineerde
wetten op de handelsvennootschappen. 6. Ontslag - benoemingen.
7. Machten verlenen aan de bestuurders. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de statuten.
(47315)
De raad van bestuur.

Lambroeyk Production, société anonyme,
boulevard des Arbalétiers 68/2, 1400 Nivelles
R.C. Nivelles 57213 — T.V.A. 431.440.954
Assemblée générale ordinaire le 24/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47310)
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Leieburcht - D’Oostpoorte, naamloze vennootschap,
Emile Clausstraat 41, 8793 Sint-Eloois-Vijve
H.R. Kortrijk 104524 — BTW 425.120.712

Les Baudarts, société anonyme,
chaussée de Ghlin 148, 7000 Mons
R.C. Mons 222

Jaarvergadering op 29/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47316)

Assemblée générale ordinaire le 25/06/98 à 16.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47322)

Leirs-Bastiaens, naamloze vennootschap,
Pulsebaan 21, 2242 Pulderbos

Librairie du Millenaire, société anonyme,
rue Ph. Baucq 45-47, 1040 Bruxelles

H.R. Antwerpen 268977 — BTW 436.561.168

R.C. Bruxelles 576720 — T.V.A. 451.677.332

Jaarvergadering op 26/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47317)

L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 27/06/98 à 20 h., au
siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du
résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47323)

Lemar, naamloze vennootschap,
Naamsestraat 65, 3000 Leuven

Liemmo, naamloze vennootschap,
Rijksweg 22, 8520 Kuurne

H.R. Leuven 76160 — BTW 439.102.964

H.R. Kortrijk 122394 — BTW 441.768.286

Jaarvergadering op 28/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47318)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal plaatshebben op de maatschappelijke zetel,
op woensdag 24/06/98 om 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Bespreking jaarrekening per 31/12/1997. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders. 6. Ontslagen en benoemingen. 7. Varia.
(47324)

Lemitex, société anonyme,
rue de Loën 30, 4600 Visé

Lietex, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 362, 9420 Erpe-Mere

R.C. Liège 176196 — T.V.A. 443.556.353
L’assemblée générale ordinaire se tiendra le 26/06/98 à 12 heures au
siège social de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport des administrateurs. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. Se conformer aux
statuts.
(47319)

Lengui, naamloze vennootschap,
Marcus Van Vaernewijckstraat 21, Gent
H.R. Gent 163056 — BTW 445.467.451

H.R. Antwerpen 5335 — BTW 420.538.253
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
dewelke zal gehouden worden op de zetel op 30/06/98 om
10.00 uur. — Agenda : 1. Bevestiging uitstel van de jaarvergadering.
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Bezoldigingen. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen naar de statuten.
(47325)
De raad van bestuur.
Limburgse Remcentrale, naamloze vennootschap,
Herkenrodesingel 8, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 74285— BTW 438.626.674

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 29/06/98 om 20.30 u. ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (47320)

Leopold Tuytschaever & C˚, naamloze vennootschap,
Gentsesteenweg 18, 9800 Deinze

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 27/06/98, om 15.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad
van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Varia. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten.
(47326)
Limrem, naamloze vennootschap,
Herkenrodesingel 8, 3500 Hasselt

H.R. Gent 98419 — BTW 405.599.956

H.R. Hasselt 48150 — BTW 415.202.263

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op vrijdag 26/06/98 te 10.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
van de balans en van de verlies- en winstrekening. 2. Kwijting aan de
bestuurders. 3. Ontslag en benoeming van bestuurders. 4. Diverse.
(47321)

De algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 27/06/98, om 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Herbenoeming bestuurders. 6. Varia. De
aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de statuten.
(47327)
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N.V. M. De Smet & C˚, naamloze vennootschap,
Zestiengemeten 2, 9031 Drongen
H.R. Gent 145748 — BTW 430.024.754

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 11u00 ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich
richten naar de statuten.
(47328)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 17.00 u.,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake de toepassing
van art. 60 Venn. Wet. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Voorlezing en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Toewijzing van het resultaat. 5. Décharge aan de raad van bestuur.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47334)

Long-Life, société anonyme,
place de Chaumont 20, 5620 Florennes

M.D. Building, naamloze vennootschap,
Broeder De Saedeleerstraat 36, 9340 Lede

R.C. Dinant 44835 — T.V.A. 459.579.268

H.R. Aalst 61866 — BTW 450.022.491

Assemblée générale ordinaire le 27/06/98 à 15.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47329)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997.
2. Bestemming resultaat. 3. Kwijting bestuurders. 4. Benoeming
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47335)

Lorafin, société anonyme, à Herstal

Maas, naamloze vennootschap,
G. De Coninklaan 3, 1831 Diegem

R .C. Liège 166658 — T.V.A. 436.204.842

H.R. Brussel 1895 — NN 443.805.979

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 26/06/98
à 10 heures. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour assister
à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, cinq jours francs avant la
réunion.
(47330)

Jaarvergadering op de zetel op 25/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47336)

Magazijnen Hendrickx en zonen, naamloze vennootschap,
Industriepark 17, 2260 Westerlo
Lovarco, naamloze vennootschap,
Rokerstraat 1, 8750 Wingene

H.R. Turnhout 40929 — BTW 415.255.020

H.R. Brugge 71065 — BTW 439.689.419

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 te 16 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47337)

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen der
jaarvergadering die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 26/06/98 te 17 uur. — Dagorde : Verslag bestuurders. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/03/1998. Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan bestuurders. Rondvraag.
(47331)

Lublimo, naamloze vennootschap,
Blankenbergsesteenweg 388, 8000 Brugge
H.R. Brugge 70307

Magdalena, naamloze vennootschap,
Kustlaan 116, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 59024

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te
verlenen aan de bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich
te schikken naar de statuten.
(47332)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarlijkse algemene
vergadering op 26/06/98 om 18.00 uur ten maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming te geven aan het resultaat
volgens voorstel in de jaarrekening. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar
de bepalingen van de statuten.
(47338)

Lydaco, naamloze vennootschap,
Boecthstraat 6, 1860 Meise

Maison Widders, naamloze vennootschap,
Maastrichterstraat 106, 3700 Tongeren

H.R. Brussel 545774 — NN 435.550.982
Jaarvergadering op de zetel op 29/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47333)

H.R. Tongeren 50743 — BTW 406.033.090
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/01/1998 op basis verslag raad van
bestuur. 2. Kwijting te geven over het bestuur aan de bestuurders.
3. Toewijzing van het resultaat. Zich schikken naar de statuten. (47339)
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Malschaert, naamloze vennootschap,
Statiestraat 41, 2070 Zwijndrecht

Marco-Invest, naamloze vennootschap,
Vent 10, 9968 Bassevelde

H.R. Antwerpen 282896

BTW 437.323.708

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27/06/98 te 20 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Divers. Om aan de
vergadering deel te nemen, dienen de aandeelhouders zich te schikken
naar de bepalingen van de statuten.
(47340)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 14 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Divers. Zich te schikken
naar de statuten.
(47346)

Mamita, société anonyme,
chaussée de Beaumont 185, 7030 Saint-Symphorien

Marnix Van De Winkel, naamloze vennootschap,
J.B. Denayerstraat 13c, 1560 Hoeilaart
H.R. Brussel 513526 — BTW 436.125.955

R.C. Mons 131889 — T.V.A. 453.252.888
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 17.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Lecture du rapport de gestion. 2. Discussion des comptes annuels au
31/12/1997. 3. Approbation des comptes annuels. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Application des articles 103 et 104 des L.C.S.C.
6. Divers. .
(47341)

Manatile, naamloze vennootschap,
Wijngaardstraat 64, 1703 Schepdaal

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene
vergadering die zal gehouden worden te Schepdaal, Wijngaardstraat 64-1703 Schepdaal, op zaterdag 27/06/98 om 14 u met volgende
agenda : 1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1997;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997; 3. Bestemming
van het resultaat; 4. Ontlasting aan de bestuurders; 5. Vergoeding van
het kapitaal; 6. Diverse.
(47342)

Jaarvergadering op 29/06/98 om 19.00 uur op de maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997; 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurder. 6. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47347)
MDS, société anonyme,
rue Sainte-Anne 14, 6560 Montignies-Saint-Christophe
R.C. Charleroi 157252 — T.V.A. 433.699.272
Les actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 26/06/98 à 18 heures. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
Annuels arrêtés au 31/12/1997; 3. Affectation du résultat. 4. Décharge
aux administrateurs. 5. Reconduction du mandat des Administrateurs.
(47348)
Meabi, société anonyme, 1300 Wavre
R.C. Nivelles 73058

Maphimi, naamloze vennootschap,
Luitberg 20, 1853 Grimbergen
H.R. Brussel 519409 — BTW 434.977.494
Jaarvergadering op de zetel op 29/06/98; Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de AV.
(47343)

Les documents sociaux n’étant pas disponible au 3/06/98 l’assemblée générale ordinaire est postposée au 24 juin 1998 à 17 h,au siège
social, avenue Eiffel 8, à 1300 Wavre. — Ordre du jour : 1. Rapport des
administrateurs. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des
résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux
statuts.
(47349)
Media Research, naamloze vennootschap,
Fabriekstraat 43, 1930 Zaventem

Nmarano, naamloze vennootschap,
Nieuwbaan 28, 1742 Sint-Katherina-Lombeek

H.R. Brussel 547343 — BTW 444.509.032

H.R. Brussel 473541 — BTW 427.383.681
Jaarvergadering op 25/06/98 om 14u30, ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47344)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 28/06/98 om 14 uur ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders. 5. Diversen. De aandeelhouders
worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47350)

Marcel Wauters, naamloze vennootschap,
Ternatstraat 227, 9402 Ninove-Meerbeke

Melissa, naamloze vennootschap,
Posterijstraat 1, 8793 Sint-Eloois-Vijve

H.R. Antwerpen 49672 — BTW 420.134.714

H.R. Kortrijk 133177 NN 448.195.428

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Neerlegging der titels ten maatschappelijke
zetel ten laatste vijf dagen vóór de vergadering.
(47345)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
de aandeelhouders die zal doorgaan op 24/06/98 om 14.00 uur bij
notaris Himpe Eric, Maarschalklaan 25, 8900 Ieper. — Dagorde :
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge aan de bestuurders. 5. Allerlei.
(47351)
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Mission, naamloze vennootschap,
Groenstraat 4, 8870 Izegem

Mercator Press, naamloze vennootschap,
Industriezone 2, 8490 Jabbeke

H.R. Kortrijk 124226

H.R. Brugge 58611 — BTW 424.819.121

De jaarlijkse vergadering der aandeelhouders wordt samengeroepen
op de zetel op zaterdag 27/06/98 om 11 uur mets als dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur en de commissaris-revisor. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.
5. Herbenoeming bestuurders. 6. Varia. Zich richten naar de statuten.
(47352)

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 26/06/98 om 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. Zich schikken naar de statuten.
(47357)

Mobi Decor, naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 8, 8560 Gullegem
H.R. Kortrijk 119474 — BTW 438.453.262

Metaalwerken Verlinden, naamloze vennootschap,
Leugenberg 74A, 2180 Ekeren
H.R. Antwerpen 294712 — BTW 449.315.084

Jaarvergadering op 30/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47353)

Algemene vergadering in de zetel van de vennootschap op zaterdag
27/06/98 om 15 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Statutaire kwijting. 4. Benoeming bestuurders. 5. Diverse. Zich schikken naar de statutaire bepalingen.
(47358)

Mobilex, naamloze vennootschap,
Klokstraat 21, bus 3, 3600 Genk
H.R. Tongeren 77246 — BTW 435.700.046

Meubelen NDJ, naamloze vennootschap,
Bruggestraat 213, 8770 Ingelmunster
H.R. Kortrijk 85474 — BTW 411.912.973

De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 30/06/98 om 17 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten
(47354)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 24/06/98 om 17.00 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Bespreking en goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Ontslagen en benoemingen. 4. Bezoldigingen.
(47359)
De raad van bestuur.

Mode & Media, naamloze vennootschap,
Fabriekstraat 43, 1930 Zaventem
H.R. Brussel 557712 — BTW 447.274.126

Meutabel 2000, naamloze vennootschap,
Brugstraat 31, 8720 Oeselgem
H.R. Kortrijk 88729 — BTW 420.478.469

De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeegeroepen op de
maatschappelijke zetel op de maatschappelijke zetel op dinsdag
23/06/98 om 14 uur. — Agenda : 1. Rapport en beraadslaging inzake
handelingen beoogd door artikel 60 Venn. W. 2. Jaarverslag van de raad
van bestuur. 2bis. Verslag en beraadslaging in toepassing van art. 103
venn. w. 3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/1997. 4. Bezoldigingen bestuurders. 5. Resultaatbestemming.
6. Kwijting aan de bestuurders. 7. Benoeming bestuurders. 8. Rondvraag. Om geldig aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dienen de
wettelijke en statutaire bepalingen nageleefd te worden . Neerlegging
van de aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.
(47355)
De raad van bestuur.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
28/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47360)

Molto, naamloze vennootschap,
Pareelstraat 7, 8570 Anzegem-Vichte
H.R. Kortrijk 117927 — BTW 436.365.485
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 26/06/98 om 15 uur in de zetel van de vennootschap. —
Dagorde : 1. Lezing jaarverslag raad van bestuur. 2. Lezing Verslag
Commissaris-revisor. 3. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders en commissaris-revisor. 6. Allerlei.
(47361)
De raad van bestuur.

Michielsen, naamloze vennootschap,
Anselmostraat 43, 2018 Antwerpen

Monnikendijk, naamloze vennootschap,
Konigin Astridlaan 5, bus 15, 8200 Brugge

H.R. Antwerpen 264281 — BTW 434.805.468

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op maandag 30/06/98 om 11.30 uur, ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.
(47356)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 17uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47362)
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Monopoli, société anonyme,
rue de Spa 46, 1040 Bruxelles-4
R.C. Bruxelles 501447 — T.V.A. 433.258.913

Assemblée Générale Ordinaire du 25/06/98 à 18 heures. — Ordre
du jour : 1. Approbation des comptes Annuels arrêtés au 31/12/1997.
2. Affectation du Résultat. 3. Décharge à donner aux administrateurs.
4. Divers.
(47363)

Music Video Corner, naamloze vennootschap,
Martelarenstraat 43, 3200 Aarschot
H.R. Leuven 85659 — BTW 450.937.855
Jaarvergadering op 30/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47364)

Muzenest, naamloze vennootschap,
Visserlaan 47, 8660 Panne
H.R. Veurne 33840
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 26/06/98 om 20.00 u., ter maatschappelijke zetel van de vennootschap. — Agenda : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten
op 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Benoeming van 3 bestuurders voor 6 jaar. De
aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen overeenkomstig de
besprekingen van de statuten van de vennootschap.
(47365)

Nesma, naamloze vennootschap,
Zevekootstraat 7, 9420 Erpe-Mere
H.R. Aalst 57078— BTW 435.699.947

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
dewelke zal gehouden worden op de zetel op 30/06/98, om
17.00 uur. — Agenda : 1. Bevestiging uitstel van de jaarvergadering.
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Bezoldigingen. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen naar de statuten.
(47369)
De raad van bestuur.

Nessiman, naamloze vennootschap,
Dumortierlaan 62, bus 1, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 75760

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47370)

New Line, naamloze vennootschap,
Zeedijk 37, 8380 Zeebrugge
H.R. Brussel 64137 — BTW 429.939.830

Nasci, société anonyme,
rue Ottiamont 18, 5140 Sombreffe

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 26/06/98 om 10.00 u. in de zetel van de vennootschap.

R.C. Namur 71753 — T.V.A. 458.985.984

Dagorde :

Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 19 h, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Rémunérations des administrateurs. 6. Nomination
d’un administrateur.
(47366)

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Toepassing art. 103 &
104 van de Venn. Wet. 5. Décharge aan de bestuurders.
6. Herbenoeming bestuurders. 7. Allerlei. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (47371)

Nobex, naamloze vennootschap,
Natimmo, société anonyme,
rue Félicien Mosray 35, 1300 Limal

Tavernierkaai 2, 2000 Antwerpen-1

R.C. Nivelles 46437

H.R. Antwerpen 270550 — BTW 437.732.393

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 25/06/98 à 11 h, au siège social.
Ordre du jour :

Jaarvergadering op 24/06/98, ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47372)

1. Approbation des Comptes Annuels au 31/12/1997. 2. Affectation
du resultat. 3. Décharge aux administrateurs. 4. Divers.
Pour assister à l’assemblée, se conformer à l’article 19 des
statuts.
(47367)

Windmolenstraat 42, 3930 Hamont-Achel

Neerhove, naamloze vennootschap,
Smidstraat 255, 2590 Berlaar
H.R. Mechelen 63904 — BTW 432.836.071
Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47368)

Novitas, naamloze vennootschap,

H.R. Hasselt 96809 — BTW 454.491.322

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvindenop de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
19.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwitjing aan de bestuurders en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47373)
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Noyez, naamloze vennootschap,
Joos De Ter Beerslaan 6, 8740 Pittem

Occara, société anonyme,
rue Legrand 1, 6567 Merbes-le-Château

H.R. Brugge 65304 — BTW 431.521.128

R.C. Charleroi 110036 — T.V.A. 417.069.217

Algemene vergadering op 27/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statutaire bepalingen.
(47374)

Assemblée Générale Extraordinaire le 30/06/98 à 16 heures, en
l’étude du notaire Mourrue, Grand Place 35 à 6567 Merbes-le-Château.

Nys machinery Equipment, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 55, 2630 Aartselaar

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 24/06/98,
te 18 uur.
Dagorde :

Ordre du jour :
1. Réduction du capital de 10 à 5 millions par remboursement aux
actionnaires d’une partie du capital libéré à l’exclusion de tout prélèvement sur les réserves. 2. Augmentation de capital de 5 à 10,5 millions
par apport d’un bien immeuble.
(47380)
Olca, naamloze vennootschap,
Puntweg 10, 9220 Heusden
H.R. Gent 150336 — BTW 433.359.970

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening per
31/12/1997. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(47375)

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47381)

Nysinvest, naamloze vennootschap,
Buertstedelei 59, 2630 Aartselaar

Oliver, naamloze vennootschap,
Liersebaan 261, 2240 Massenhoven
H.R. Antwerpen 286667 — BTW 445.694.610

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 24/06/98,
te 21 uur.
Dagorde :
1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening per
31/12/1997. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(47376)
O.i.m., naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 47C, 8450 Bredene

De gewone algemene Vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 27/06/98 te 14.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
en benoeming bestuurders. 5. Allerlei. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de statuten.
(47382)

Onze Toekomst, naamloze vennootschap,
Maaiken 19, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 71856 — BTW 441.277.051

H.R. Oostende 46254 — BTW 420.733.045
Jaarvergadering op 24/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47377)

De algemene vergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om
18.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1997. 2. Goedkeuring verslag raad van bestuur.
3. Resultaatsbestemming. 4. Diversen. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47383)

Oasis, naamloze vennootschap,
Nederkouter 124, 9000 Gent

Oosthelling, naamloze vennootschap,
Slipwaykaai 2, 8400 Oostende

H.R. Gent 165741 — BTW 427.740.207
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
29/06/98 om 15 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Art. 60 Vennootschappenwet. 2. Goedkeuring jaarverslag raad van
bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Goedkeuring resultaatverwerking. 5. Kwijting aan bestuurders. 6. Ontslag en benoemingen. 7.
Rondvragen.
(47378)
Occara, société anonyme,
rue Legrand 1A, 6567 Merbes-le-Château

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 11.00 ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47384)

Ostia Invest, naamloze vennootschap,
Deken Debostraat 70, 8791 Waregem
H.R. Kortrijk 127150

R.C. Charleroi 110036 — T.V.A. 417.069.217
Les actionnaires sont priés d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 30/06/98. — Ordre du jour : 1. Rapport du
Conseil d’Administration. 2. Approbation des Comptes Annuels arrêtés
au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs.
(47379)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 09.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Goedkeuren standen lopende rekeningen. 6. Ontslagen
en benoemingen. 7. Rondvraag. Zich richten naar de statuten. (47385)
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P. De Smet & Co, naamloze vennootschap,
Varendrieskouter 219, 9031 Drongen

Peche Mignon, naamloze vennootschap,
Kemmelbergstraat 14, bus 16, 8400 Oostende
H.R. Oostende 49492 — BTW 449.569.561

De algemene vergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag inzake de toepassing van art. 60
Venn. Wet. 2. Jaarverslag van de raad van bestuur. 3. Voorlezing en
goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Toewijzing van het
resultaat. 5. Décharge aan de raad van bestuur. 6. Diverse.
(47386)

Nparticonstruct, société anonyme,
boulevard de Smet de Naeyer 578, 1020 Bruxelles-2
R.C. Bruxelles 527950 — T.V.A. 438.779.203

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47392)

Peeters Produkties, naamloze vennootschap,
Graaf van Egmontstraat 35A, 2000 Antwerpen
H.R. Antwerpen 307459 — BTW 454.178.348

Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 14.30 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47387)

Pasion Invest, naamloze vennootschap,
Dorpsplein 38, 3470 Kortenaken
BTW 448.774.458

Jaarvergadering op 29/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47393)

Pegisco, naamloze vennootschap,
Buizenbergstraat 15, 9830 Sint-Martens-Latem
H.R. Gent 147287 — BTW 431.217.953

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
jaarvergadering die zal gehouden worden op 26/06/98 om 18.00 u., ten
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en
benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47388)

Pasman, naamloze vennootschap,
Polderken 7, 9992 Middelburg

Jaarvergadering op 27/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47394)

Peltax Reizen, naamloze vennootschap,
Sportstraat 25, 2160 Wommelgem
H.R. Antwerpen 213119 — BTW 418.147.994

H.R. Gent 153786
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 26/06/98 om 18 uur ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen. Zich te schikken naar artikel 24 van de statuten. (47389)

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders zal gehouden
worden op 25/06/98 te 15.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 4. Ontslag
en benoeming bestuurders. 5. Allerlei. Om aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen dient U zich te houden aan de statuten.
(47395)

Patri-Saba, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 86A, 9270 Laarne/Kalken

Peynsaert Invest, naamloze vennootschap,
Gerstenbaan 27, 9300 Aalst

H.R. Dendermonde 44670 — BTW 440.423.748

H.R. Aalst 59325 — BTW 442.520.433

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 19.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening
31/12/1997. 2. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 3. Resultaatsbestemming. 4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Ontlasting aan
de bestuurders. 6. Diversen. Zich schikken naar de statuten. (47390)

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd de algemene
vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 26/06/98 om
17 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Kwijting
verlenen aan de bestuurders. 5. Varia.
(47396)

Patrimol, naamloze vennootschap,
Molenbergstraat 87, 9190 Stekene

Pharmacie Bustin, société anonyme,
chausée de Liège 426, 4460 Grâce-Hollogne

BTW 435.367.078

R.C. Liège 138274

Jaarvergadering op 25/06/98, ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47391)

Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47397)
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Pharmacie centrale de Braine-l’Alleud, société anonyme,
avenue Léon Jourez 2, 1420 Braine-l’Alleud
R.C. Namur 66611 — T.V.A. 438.709.422
Assemblée générale ordinaire le 24/06/98 à 19 h, au siège social.
Ordre du Jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes
annuels et comptes des résultats. 3. Affectation des résultats.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Démission et nomination administrateurs. 6. Divers. Pour assister à l’assemblée, se conformer aux statuts.
(47398)
Les Pharmacies de Gare, société anonyme,
Gare Centrale, 1000 Bruxelles
R.C. Bruxelles 292668 — T.V.A. 403.082.015
Assemblée générale ordinaire le 24/06/98 à 14 h, au siège social.

cinq jours francs avant la date fixée pour ladite assemblée. — Ordre du
jour : 1. Rapport conseil d’administration. 2. Approbation comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultats. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers.
(47402)

Le conseil d’administration.

Pimaco, naamloze vennootschap,
Kapelstraat 7, 2570 Duffel
H.R. Mechelen 51643 — BTW 418.473.440
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
25/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. erslag
van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/03/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Divers. Zich richten naar de statuten.
(47403)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Démission et nomination administrateurs. 6. Divers.
Se conformer aux statuts.
(47399)

Pittoors Elektro Center, naamloze vennootschap,
Kapelstraat 7, 2570 Duffel

Philipe Invest, naamloze vennootschap,
Zoutelaan 223, 8300 Knokke-Heist

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
24/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/03/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47404)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 16.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47400)

H.R. Mechelen 69703 — BTW 442.861.319

Plastiline, société anonyme,
rue du Bardé 18, 1460 Ittre
R.C. Nivelles 75402 — T.V.A. 451.711.974

Pie-Jie, naamloze vennootschap,
De Keyserlei 43, 2018 Antwerpen
H.R. Antwerpen 178011 — BTW 406.379.025
Aangezien het wettelijk quorum niet bereikt werd op de buitengewone algemene vergadering gehouden op 04/06/98 wordt een tweede
buitengewone algemene vergadering gehouden op 29/06/98 om
16.00 uur te kantoor van notaris Jorissen, Frederik, te Antwerpen, Jan
Van Rijswijcklaan 34. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur
houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het maatschappelijke doel; bij dit verslag is een staat
gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten per één en dertig maart negentienhonderd acht en negentig.
2. Uitbreiding doel van de vennootschap. 3. Verslag van de raad van
bestuur over het voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap
in een commanditaire vennootschap op aandelen. 4. Verslag van de
heer Hendrik Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te
2540 Hove, Vredestraat 73 over de samenvattende staat van actief en
passief van de vennootschap, afgesloten op één en dertig maart negentienhonderd acht en negentig en die gevoegd is bij het verslag van de
raad van bestuur. 5. Ontslag van bestuurders, gedelegeerd bestuurder
en voorzitter van de raad van bestuur en decharge over hun mandaten.
6. Voorstel tot omzetting van de naamloze vennootschap in een
commanditaire vennootschap op aandelen. 7. Goedkeuring statuten.
8. Benoeming statutair zaakvoerder en opvolgend statutair zaakvoerder.
(47401)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 9 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47405)

Polyomnia, naamloze vennootschap,
Nieuwe Steenweg 22, 8377 Zuienkerke
H.R. Oostende 42776 — BTW 423.249.503
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 17 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47406)

Prestige, naamloze vennootschap,
Vanderstichelenstraat 11, 8400 Oostende
H.R. Oostende 51544 — BTW 423.962.551

Pierre Keldenich, société anonyme,
rue Joseph Cardijn 11, 4837 Baelen-sur-Vesdre
R.C. Verviers 59990 — T.V.A. 436.619.962

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
vrijdag 26/06/98 om 11 u. in de zetel van de vennootschap.

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la
SA P. Keldenich pour le vendredi 26/06/98 à 17 heures. Les actionnaires qui désirent assister à la présente assemblée sont priés de
déposer leurs titres au siège social, 11 rue J. Cardijn à 4837 Membach,

Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Toepassing art. 103 & 104 van de Venn.Wet. 5. Décharge aan de
bestuurders. 6. Varia. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47407)
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Printed Carpets Ve.De.Be., naamloze vennootschap,
38 Industriezone ″Klein Frankrijk″, 9600 Ronse

Raminvest, naamloze vennootschap,
Rijmenamseweg 107, 2820 Bonheiden

H.R. Oudenaarde 28732 — BTW 426.189.096

H.R. Mechelen 70936 — BTW 444.866.645

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47408)

Jaarvergadering op dinsdag 30/06/98 te 17.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de raad van bestuur. 5. Benoeming en ontslag van de
Bestuurders. Zich schikken naar de statuten.
(47414)

Pro-Sale & Management, naamloze vennootschap,
E. Beernaertstraat 128, 8400 Oostende
H.R. Oostende 52459
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 29/06/98 om 15 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47409)

Provid, naamloze vennootschap,
Jan Gorislaan 110, 3290 Diest
H.R. Leuven 76076 — BTW 439.394.162

Rammant & Co Investment, naamloze vennootschap,
Koningin Astridlaan 5, bus 15, 8200 Brugge
H.R. Brugge 64127
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 15 uur ter maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47415)

Ravenstein, naamloze vennootschap,
Leopold II-laan, 1080 Brussel
H.R. Brussel 571461 — BTW 406.500.175

Jaarvergadering op 25/06/98 om 21.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47410)

Publi-Rent, naamloze vennootschap,
Nieuwe Baan 24, 9150 Bazel

Jaarvergadering op 29/06/98 om 19 Uur op de zetel te Brussel. —
Dagorde : 1. Goedkeuring jaarverslag; 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997; 3. Aanwending resultaten; 4. Kwijting bestuurders;
5. Statutaire benoemingen; 6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(47416)

H.R. Sint-Niklaas 40580 — BTW 424.448.244

Reigersvliet, naamloze vennootschap,
Eninkveld 2, 8210 Zedelgem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
25/06/98 om 20.00 u, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei.
(47411)

H.R. Brugge 82263

Punch, naamloze vennootschap,
Runkstersteenweg 411, 3500 Hasselt

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/03/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. Zich richten naar de statuten.
(47417)

H.R. Hasselt 85944 — BTW 427.395.460

RHR-Industries, naamloze vennootschap,
Iepersestraat 484-486, 8800 Roeselare

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47412)

H.R. Kortrijk 101990 — BTW 423.279.888

R & S Records, naamloze vennootschap,
Leiekaai 25, 9000 Gent
H.R. Gent 177921 — BTW 455.321.166

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
24/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
2. Kwijting aan de bestuurders. 3. Benoemingen. 4. Bezoldigingen.
(47418)
De raad van bestuur.

Rijm Couture, naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 739, 9420 Erpe-Mere
H.R. Oudenaarde 25510 — BTW 417.432.966

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zete op 27/06/98 om
15 uur. — Agenda : 1. Aanhoren jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Benoeming bestuurders en commissaris-revisor. 6. Allerlei. Zich
richten naar de statuten.
(47413)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/06/98 te 15 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting, ontslag en benoeming van bestuurders.
5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47419)
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Rikanne I, naamloze vennootschap,
Overbroekstraat 50, 3830 Wellen

Romain Bois, société anonyme,
route Provinciale 75 à 7120 Vellereille-les-Brayeux

H.R. Tongeren 72904

R.C. Charleroi 158.137 — T.V.A. 434.233.960

Jaarvergadering op 27/06/98 om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Ontslag/benoemingen bestuurders. 6. Divers. Zich schikken naar de
statuten.
(47420)

L’assemblée générale ordinaire se réunira au siège social, le 25/06/98
à 20 H. au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du
conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers. Pour
assister à l’assemblée, dépôt des titres au siège social, 5 jours francs
avant la réunion.
(47426)

Rikanne II, naamloze vennootschap,
Overbroekstraat 50, 3830 Wellen

Rotan Spiessens, naamloze vennootschap,
Puursesteenweg 392B, 2880 Bornem

H.R. Tongeren 72903
Jaarvergadering op 27/06/98 om 11 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat.
5. Ontslag/benoemingen bestuurders. 6. Divers. Zich schikken naar de
statuten.
(47421)
Ro-Ma, naamloze vennootschap,
Kapellestraat 10, 9790 Wortegem-Petegem
H.R. Oudenaarde 36026

H.R. Mechelen 59145 — BTW 426.592.736
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel der vennootschap op 26/06/98 te
18 uur. — Agenda : 1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der voorgelegde jaarrekening per 31/12/1997. 3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten bestuurders. 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.6. Ontslag - benoemingen.
7. Varia. Zich te schikken naar de statuten.
(47427)

Ruimdienst Vanderstraeten, naamloze vennootschap,
Hekkouterstraat 27, 9570 Lierde
H.R. Oudenaarde 36256 — BTW 445.353.031

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering op
29/06/98 om 17 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Lezing van de jaarrekening op
31/12/1997. 3. Goedkeuring van de stukken. 4. Kwijting te verlenen
aan de bestuurders. 5. Aanwending van het resultaat. 6. Rondvraag.
(47422)
De raad van bestuur.

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47428)

Rodanex, naamloze vennootschap,
Twee Dreven 60, 9830 Sint-Martens-Latem

Rustoord Roosbeek, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 215, 3370 Boutersem

H.R. Gent 120242 — BTW 416.706.852

H.R. Leuven 62408 — BTW 411.902.283

Jaarvergadering op 27/06/98 gehouden op de zetel om 15 uur ten
maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997. 3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van
de raad van bestuurder. 5. Varia. Zich gedragen naar de statuten.
(47423)

Gewone jaarlijkse algemene vergadering op 24/06/98, te 19 uur, ten
maatschappelijke zetel, met volgende agenda : 1. Verslag raad van
beheer. 2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting beheerders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Diversen.
(47429)

Roeselaars Pompenbedrijf, naamloze vennootschap,
Koningin Astridplein 3, 8800 Roeselare

Ryssaert & Co Belgium, naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 47, 8540 Deerlijk

H.R. Kortrijk 116233 — BTW 435.025.895

H.R. Kortrijk 114882 — BTW 433.384.716

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 26/06/98
te 15 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring
der jaarrekeningen. 3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan
de bestuurders. 5. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
neerlegging der aandelen op de zetel, vijf volle dagen vóór de bijeenkomst.
(47424)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel van de vennootschap op datum van 24/06/98
om 9 uur, met als agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming te geven aan het resultaat.
4. Décharge te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat. 5 Diversen. Zich schikken naar de statuten.
(47430)

Rolo, société anonyme,
avenue Henry Dunant 15/1, 1140 Bruxelles-14

S & D Invest, naamloze vennootschap,
Oostdorp 6, 8573 Anzegem-Tiegem

R.C. Bruxelles 615421 — T.V.A. 441.027.029

H.R. Kortrijk 124243 — BTW 444.485.870

L’assemblée générale ordinaire sera tenue le 26/06/98 à
16.00 heures, au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion
du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes annuels
arrêtés au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. Pour être admis à l’assemblée générale, les actionnaires seront tenus de se conformer aux statuts.
(47425)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 11 uur op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Allerlei. Zich richten naar de statuten en de wet.
(47431)
De raad van bestuur.
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Sabine Invest, naamloze vennootschap,
Zoutelaan 223, 8300 Knokke-Heist

Service Company, naamloze vennootschap,
Kerkstraat 32, 1761 Borchtlombeek
H.R. Brussel 451832 — BTW 424.284.136

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47432)

Jaarvergadering op 29/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47438)

SCT, naamloze vennootschap,

Sinitex, naamloze vennootschap,
Oosthinderstraat 3 bus 4b, 8300 Knokke-Heist

Beiaardlaan 5, 8301 Knokke-Heist
H.R. Brugge 86827

Jaarvergadering op 26/06/98 om 14 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/03/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47433)

H.R. Brugge 67138 — BTW 404.161.089
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47439)

Gemeenteplein 3, 1630 Linkebeek

Sirius, naamloze vennootschap,
Groene Dreef 3, 8510 Rollegem

H.R. Brussel 566059 — BTW 449.096.340

H.R. Kortrijk 137157 — BTW 447.884.137

Sebastiaan, naamloze vennootschap,

Jaarvergadering op 27/06/98, ten maatschappelijke zetel. —
Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel
Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(47434)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 11 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Jaarverslag van de raad van
bestuur. 2. Nazicht en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per
31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan de
bestuurders. 5. Benoemingen - ontslagen. 6. Diversen. De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten.
(47440)

Selvais, société anonyme,
rue du Vivier 118, 6600 Bastogne
R.C. Neufchâteau 15473 — T.V.A. 426.135.945

Smash 51, société anonyme, en liquidation,
rue Bois-l’Evêque 7, 4000 Liège
R.C. Liège 135653 — T.V.A. 420.531.919

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale qui se
tiendra au siège social de la société le 27/06/98, à 18 h. — Ordre du
jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation des comptes annuels au
31/12/1997. 3. Affectation du bénéfice. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47435)

Assemblée générale ordinaire, le 26/06/98 à 18 h. à l’adresse du
liquidateur. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion. 2. Approbation
des comptes annuels. 3. Décharge au liquidateur. 4. Divers. Pour
assister à l’assemblée, se conformer aux statuts.
(47441)

Oudenaardsesteenweg 739, 9420 Erpe-Mere

Smeetshof, naamloze vennootschap,
Smeetshofweg 2, 3950 Bocholt

H.R. Oudenaarde 29717 — BTW 423.280.878

H.R. Tongeren 75442 — BTW 433.752.326

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/06/98 te 14 uur, ten
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Kwijting, ontslag en benoeming van bestuurders.
5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47436)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
20 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun vergoedingen.
5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47442)

Serge Odin, naamloze vennootschap,

Serimmo, naamloze vennootschap,
Tieltseweg 274, 3202 Rillaar

Smetrijns-Baetens, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 86A, 9270 Kalken-Laarne

H.R. Leuven 83750 — NN 449.066.151

H.R. Dendermonde 43166 — BTW 436.629.662

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen.
(47437)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 18.00 uur
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring jaarrekening
31/12/1997. 2. Goedkeuring verslag raad van bestuur. 3. Resultaatsbestemming. 4. Ontlasting aan de bestuurders. 5. Diversen. Zich
schikken naar de statuten.
(47443)
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SMI, Aktiengesellschaft,
Hünnigen 37, 4784 Crombach

Sogestim, société civile sous forme d’une société anonyme,
chaussée de Couvin 10, 6460 Chimay

R.C. Eupen 57979 — NN 432.408.182

Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale, Dinant, n° 105

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 14.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47444)

Socacier, société anonyme,
rue de la Babotterie 66, 6001 Marcinelle

Convocation à l’assemblée générale ordinaire des actionnaires le
27/06/98 à 18 hrs au siège social. — Ordre du jour : 1. Rapport de
gestion du conseil d’administration. 2. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31/12/1997. 3. Décharge donnée aux administrateurs. 4. Incorporation d’un compte courant associé de 1.500.000,-F,- frs
dans le capital social. 5. Divers. Dépôt des titres cinq jours francs avant
l’assemblée générale.
(47450)

R.C. Charleroi 46664 — T.V.A. 420.883.790

Solid Team, naamloze vennootschap,
Parkstraat 20, 3053 Haasrode

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le mardi 30/06/98, à 17h, à Marcinelle, rue de la
babotterie, 66 avec l’ordre du jour suivant : 1. Approbation des comptes
au 31/03/1998. 2. Affectation des bénéfices. 3. Décharge aux administrateurs. Pour assister à l’assemblée, prière de se conformer à l’art. 18
des statuts.
(47445)

H.R. Leuven 70320 — BTW 432.151.430

Société de Gestion d’Ermeton, société anonyme,
rue du Germenseau 16, 5644 Ermeton-sur-Biert
R.C. Namur 57760 — NN 434.279.193
L’assemblée ordinaire, fixée statutairement au 09 juin 1998 a été
reportée au 29/06/98. L’ordre du jour est : 1. Lecture du rapport de
gestion. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997.
3. Décharge à donner aux administrateurs.
(47446)

Société immobilière Beauraing Soignies,
rue de Bouillon 15, 5570 Beauraing

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 11 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47451)

Soradine, société anonyme,
rue de Juifs 101, 4700 Eupen
R.C. Eupen 63522
Assemblée générale ordinaire le 26/06/98 à 18.00 H., au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport Conseil d’Administration.
2. Approbation comptes annuels au 31/12/1997. 3. Affectation résultat.
4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47452)

R.C. Dinant 18 — T.V.A. 402.553.463

Sorjax, naamloze vennootschap,
Frans Desmidtplein 5, 8300 Knokke-Heist

L’assemblée générale ordinaire se réunira le 29/06/98 à 15 h au siège
social. — Ordre du jour : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Approbation des comptes annuels, résolution, affectation du résultat.
3. Décharge aux administrateurs. Pour assister à l’assemblée, se
conformer à l’article n˚ 14.
(47447)

H.R. Brugge 76511 — BTW 448.235.911

Soficotex, naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 739, 9420 Erpe-Mere
H.R. Oudenaarde 20194 — BTW 400.323.552

Jaarvergadering op 24/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47453)

Souramor, naamloze vennootschap,
Elfde Julistraat 105, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 141213 — BTW 400.975.036

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/06/98, om 17 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting, ontslag en benoeming van
bestuurders. 5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47448)

Software Point, naamloze vennootschap,
Rabotstraat 58, 9000 Gent
H.R. Gent 164023 — BTW 445.915.136
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten naar de
statuten.
(47449)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 30/06/98 te
20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting van de bestuurders. 5. Varia.
(47454)

Soverco, naamloze vennootschap,
Guido Gezellestraat 29, 8710 Ooigem
H.R. Kortrijk 123221 — BTW 442.902.097
De aandeelhoduers worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27/06/98 te 11 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de
statuten.
(47455)
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Spanoghe, naamloze vennootschap,
Wezel 94, 2400 Mol

Sudrin, naamloze vennootschap,
Langestraat 27, 3271 Scherpenheuvel-Zichem

H.R. Turnhout 60974 — BTW 435.421.914

H.R. Leuven 73950 — BTW 436.441.305

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 26/06/98 om
18.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders en beslissing over hun
vergoedingen. 5. Statutaire ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47456)

De aandeelhouders worden uitgenodigd op bijzondere algemene
vergadering op maandag 29/06/98 om 20.00 uur op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Ontslag raad van bestuur. 2. Benoeming raad
van bestuur. 3. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47462)

ST-Holding, naamloze vennootschap,
Industriepark West 42, 9100 Sint-Niklaas

H.R. Kortrijk 135209 — BTW 454.759.853

H.R. Sint-Niklaas 169290 — BTW 436.266.507
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de gewone algemene
vergadering, die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel,
Statiestraat, 39, 9870 Zulte op vrijdag, 26/06/98 om 11 uur. — Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Kwijting aan de bestuurders over hun verlopen
mandaat. Zich schikken naar artikel 24 der statuten inzake toelating tot
de vergadering.
(47457)

Sunset Bowling, naamloze vennootschap,
Brugsesteenweg 170, 8500 Kortrijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
29/06/98 om 18 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing jaarrekening 31/12/1997.
3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Aanwending van het resultaat. 6. Mededelingen.
(47463)

Super Travel, naamloze vennootschap,
Keizer Karellaan 269, 1083 Brussel
H.R. Brussel 400031, — BTW 416.421.196

Staledy, naamloze vennootschap,
Driehoek 64, 2040 Stabroek
H.R. Antwerpen 286707
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 19.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1997. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Herbenoeming van de bestuurders.
(47458)

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, die zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel, op
donderdag 25/06/98 om 10 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad
van bestuur; 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/03/1998;
3. Bestemming van het resultaat; 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders; 5. Allerlei.
(47464)

Suplis, société anonyme,
Troisième Avenue 7, 6001 Marcinelle

Stock Ghekiere, société anonyme,
rue de la Marquette 39, 7801 Irchonwelz

R.C. Charleroi 172207 — T.V.A. 445.961.953

R.C. Tournai 75074 — T.V.A. 448.059.232

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 09.00 H., au siège social, deuxième Avenue,
17 à 6001 Marcinelle. — Ordre du jour : 1. Rapport du Conseil
d’Administration. 2. Approbation des comptes annuels au 31/12/1997.
3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Nominations statutaires. 6. Divers. Se conformer aux statuts.
(47465)

Assemblée générale ordinaire du 27/06/98 à 14 heures au siège social
de la société. — Ordre du jour : 1. Rapport de gestion du conseil
d’administration. 2. Approbation des comptes annuels. 3. Affectation
des résultats. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Procuration. 6. Divers.
Pour assister à l’assemblée générale, dépôt des titres au siège de la
société cinq jours francs avant la réunion.
(47459)
Strandschelp, naamloze vennootschap,
Pierre Sorellaan 2, bus 5, 8670 Koksijde
H.R. Kortrijk 74265 — BTW 444.858.034

Symbolis, naamloze vennootschap,
Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel
H.R. Brussel 547280

Jaarvergadering op 27/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
2. Bestemming van het resultaat. 3. Kwijting van de bestuurders.
4. Ontslag en benoeming bestuurders. 5. Varia. Zich richten tot de
statuten - neerlegging op de zetel.
(47460)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 25/06/98 om 9 uur op de maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47466)

Stubal, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 133, 3294 Diest

Tack, naamloze vennootschap,
Bissegemsestraat 65, 8501 Kortrijk-Heule

H.R. Leuven 82854 — NN 446.874.050

H.R. Kortrijk 129236 — BTW 436.773.182

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschapn, op 29/06/98, te 20.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag van
bestuurders. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Varia.
(47461)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47467)
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Tavani, naamloze vennootschap,
Vichtseweg 70, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 102441 — BTW 423.383.620
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 14.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Melding toepassing van artikel 60 vennootschapswet 2. Veslag van
de raad van bestuur 3. Lezing en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders. 6. Benoemingen. 7. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47468)
Tavico Europe, naamloze vennootschap,
Zuidstationstraat 36, 9000 Gent
H.R. Gent 153440 — BTW 436.627.088
DE aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 te 16 uur, ten maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten op 31/12/1997. 3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Benoeming bestuurders. De aandeelhouders worden verzocht zich te
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47469)
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Agenda : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60 Ven. Wetg.
2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur. 3. Bespreking
en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Bestemming
van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her-)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47473)

Transmobiel, naamloze vennootschap,
Buissen 19B, 3740 Bilzen
H.R. Tongeren 71658 — BTW 439.411.087
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 29/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel. De
agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking tegenstrijdig belang art. 60
Ven. Wetg. 2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en
(her-)benoeming beztuurders. 7. Diverse.
(47474)
Transport Lokere, naamloze vennootschap,
Akkerstraat 28, 8830 Hooglede

Tili, naamloze vennootschap,
Rijksweg 328, 3630 Maasmechelen

H.R. Kortrijk 99658 — BTW 421.229.527

H.R. Tongeren 76464 — BTW 453.081.951

Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten.
(47475)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 24/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60 Venn.Wetg.
2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur. 3. Bespreking
en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 4. Bestemming
van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her-)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47470)
Timmerman, naamloze vennootschap,
Slachthuisstraat 20, te Brugge
H.R. Brugge 67784
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
zaterdag 27/06/98, te 11 uur, op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening over het boekjaar 1996 en bestemming van het resultaat.
3. Kwijting aan de raad van bestuur. 4. Diversen. Zich schikken naar de
statuten.
(47471)
Tonio-Idea, naamloze vennootschap,
Papenstraat 28, 3744 Bilzen-Spouwen
H.R. Tongeren 46852 — BTW 416.046.856
Jaarvergadering op 27/06/98 om 10 uur, op de zetel. — Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Decharge bestuurders en afzonderlijke beslissing over
de vergoedingen. 4. Bestemming resultaat. 5. Stemming over artikel 103
SWHV, stopzetting of voortzetting van de vennootschap. 6. Rondvraag.
Zich schikken naar de statuten.
(47472)
Tourne Aluminium Products, naamloze vennootschap,
Industrieweg 12, 3620 Lanaken
H.R. Tongeren 74638 — BTW 451.488.973
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 29/06/98 om 20.00 uur ten maatschappelijke zetel.

Tropimex Benelux, naamloze vennootschap,
Hemelstraat 6, 1651 Lot
H.R. Brussel 592936 — BTW 455.405.892
De aandeelhouders worden verzocht op de buitengewone algemene
vergadering aanwezig te zijn die zal worden gehouden op maandag,
29/06/98 te 14.30 uur in het kantoor van notaris Eric THIBAUT de
MAISIERES, te Sint-Gillis-Brussel, Capouilletstraat 10. — Agenda : 1.
Na verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, eerste
kapitaalvermeerdering ten belope van 4.000.000 frank om het te
verhogen van 8.000.000 frank tot 12.000.000 frank, door uitgifte van
4.040 nieuwe aandelen, met een waarde van 990F elk hetzij beneden de
fractiewaarde, van hetzelfde type en dezelfde aard, genietend van
dezelfde rechten en voordelen als de reeds bestaande aandelen en die
in de winst zullen deelnemen vanaf de dag van de kapitaalverhoging.
Deze nieuwe volledig afbetaalde aandelen zullen worden toebedeeld
als volgt : - 2.020 aandelen aan de heer Daniel ZYLBERSZTEJN, 2.020 aandelen van de heer Steven KANHAI, ter vergoeding van de
inbreng van hun schuldvordering uit de voorschottenrekening, ten
belope van twee miljoen frank elk, die zij ten laste van de vennootschap
bezitten. 2. Inschrijving - afbetaling. 3. Na verslag van de raad van
bestuur en van de bedrijfsrevisor, tweede kapitaalvermeerdering ten
belope van 4.000.000 frank om het te brengen van 12.000.000 frank op
16.000.000 frank, door uitgifte van 4.040 nieuwe aandelen, met een
waarde van 990F elk hetzij beneden de fractiewaarde, van hetzelfde
type en dezelfde aard, genietend van dezelfde rechten en voordelen als
de reeds bestaande aandelen en die in de winst zullen deelnemen vanaf
de dag van de kapitaalverhoging. Deze nieuwe volledig afbetaalde
aandelen zullen worden toebedeeld aan de heer Jean-Claude BOURGUET, ter vergoeding van de inbreng van zijn schuldvordering uit de
voorschottenrekening, die hij ten laste van de vennootschap bezit.
4. Inschrijving - afbetaling. 5. Vaststelling van verwezenlijking van de
kapitaalverhogingen. 6. Aanvaarding van de nederlandstalige tekst van
de statuten er inbegrepen de aangenomen besluiten; 7. Ontslag en
benoeming van bestuurders. 8. Volmachtsverlening voor de uitvoering
van de genomen besluiten. 9. Raad van bestuur : benoeming van
gedelegeerd bestuurder(s). Om op de vergadering te worden toegelaten
worden de aandeelhouders verzocht, overeenkomstig artikel 22 van de
statuten, acht volle dagen vóór de vergadering hun aandelen op de
zetel neer te leggen.
(47476)
De raad van bestuur.
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Tuftam Export, naamloze vennootschap,
A. Braeckmanlaan 235B, 9040 Sint-Amandsberg

Vademoco, naamloze vennootschap,
Prioreilaan 20, 8434 Westende

H.R. Gent 129464 — BTW 421.556.951

H.R. Oostende 050775 — BTW 450.712.577

Jaarvergadering op 29/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47477)

De bijzondere algemene vergadering van 29 mei 1998 heeft beslist de
algemene vergadering over de jaarrekening per 31/12/1997 te houden
op 29/06/98 te 15u30 ten maatschappelijke zetel. De aandeelhouders
van de, naamloze vennootschap, Vademoco, worden hierbij uitgenodigd om beslissing te nemen over de volgende punten op de dagorde :
1 Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Verlenen van
kwijtingen. 5. Allerlei.
(47483)

TV en Video Service Smets Ludo, naamloze vennootschap,
Biezenstraat 2a, 3454 Rummen
H.R. Leuven 92137 — BTW 455.973.640
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47478)

Unic Zwijnaarde, naamloze vennootschap,
Hoveniersstraat 68, 9050 Ledeberg

Vado Invest, naamloze vennootschap,
Hendrikstraat 6, 3570 Alken
H.R. Tongeren 73828 — BTW 434.817.841
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 14 uur, ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Bestemming van het
resultaat. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Allerlei. Zich richten naar
de statuten.
(47484)

H.R. Gent 151914 — BTW 435.020.551
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op 26/06/98
te 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de statuten. (47479)

United Cellulose Group, naamloze vennootschap,
Venetiëlaan 28, 8530 Harelbeke

Jaarvergadering op 29/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47480)

Vamatec, naamloze vennootschap,
Pontstraat 139, 9800 Deinze
BTW 449.411.292
De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 26/06/98 om 18 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. Zich schikken naar
de statuten.
(47485)

Vamos, naamloze vennootschap,
Bakkerstraat 89, 9240 Zele
BTW 448.859.283

V.W.S., naamloze vennootschap,
Panishof 2, 3620 Lanaken
H.R. Tongeren 73622 — BTW 449.915.001
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap, die zal gehouden
worden op 29/06/98 om 10.00 uur ten maatschappelijke zetel. De
agendapunten zijn als volgt : 1. Bespreking tegenstrijdig belang, art. 60
Ven. Wetg. 2. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
4. Bestemming van het resultaat. 5. Décharge verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. 6. Ontslag en (her)benoeming bestuurders. 7. Diverse.
(47481)

Vademo, naamloze vennootschap,
Doortstraat 49, 1745 Opwijk

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 ten maatschappelijke zetel, Bakkerstraat 89, 9240 Zele, om
19.00 u. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
aan de bestuurders. 5. Allerlei.
(47486)

Van de Walle & Kleinzoon, naamloze vennootschap,
Wolterslaan 140, 9000 Gent
H.R. Gent 173775 — BTW 453.005.737
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op 27/06/98
om 14 uur. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan
de bestuurders. 5. Varia.
(47487)

H.R. Brussel 001562 — BTW 436.462.386
De gewone Algemene vergadering van 6 juni 1998 werd door de raad
van bestuur uitgesteld met 3 weken en gaat door op 27/06/98 om 9u30
ten maatschappelijke zetel. De aandeelhouders van de, naamloze
vennootschap, Vademo worden hierbij uitgenodigd om beslissing te
nemen over de volgende punten op de dagorde : 1. Verslag van de raad
van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Hernieuwing van de opdrachten
van de bestuurders tot 2004. 5. Verlenen van kwijtingen.
6. Allerlei.
(47482)

Van Den Bossche-Beerens, naamloze vennootschap,
Araucarialaan 155, 1020 Brussel-2
H.R. Brussel 518561 — BTW 436.775.657
Jaarvergadering op de zetel op 29/06/98. — Dagorde : 1. Verslag
bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending resultaat.
4. Kwijting bestuurders. 5. Varia. Neerlegging titels 5 dagen vóór
de algemene vergadering.
(47488)
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Van Driessche Kranenverhuur, naamloze vennootschap,
Driemasterstraat 63, 9000 Gent
BTW 400.063.731

Jaarvergadering op 25/06/98 om 09.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47489)

Van Driessche Transport, naamloze vennootschap,
Driemasterstraat 63, 9000 Gent
BTW 400.063.830

Jaarvergadering op 25/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47490)

Van Hasselt et fils, société anonyme,
rue Delfosse 18, 7170 Manage
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Vandenbulcke Imverbest, naamloze vennootschap,
Sint-Jansstraat 34, 8840 Staden
H.R. Ieper 33692 — BTW 445.425.879
Jaarvergadering op 29/06/98 om 14.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47495)
Vandenbussche Coatings, naamloze vennootschap,
Monseigneur de Haernestraat 26, 8900 Ieper
H.R. Ieper 32641 — BTW 439.269.844
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 27/06/98 om 10 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47496)
Vandermeulen en Co, naamloze vennootschap,
Sint-Jorisstraat 58, 8870 Izegem
H.R. Kortrijk 175

R.C. Charleroi 171406 — T.V.A. 445.127.753

L’assemblée générale ordinaire de la société se tiendra le 26/06/98 à
17 heures au siège social. — Ordre du jour : 1. Approbation des comptes
annuels arrêtés au 31/12/1997; 2. Affectation des résultats. 3. Décharge
aux administrateurs. 4. Nominations statutaires éventuelles. 5. Divers.
(47491)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
29/06/98 om 14.00 u., ten zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31/12/1997. 2. Goedkeuring van
voornoemd stuk. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Goedkeuren standen lopende rekeningen. 6. Rondvraag. Zich richten naar de statuten.
(47497)

Van Maele, naamloze vennootschap,

Vanpoucke, société anonyme,
rue du Bardé 18, 1460 Ittre

Pontstraat 129, 9800 Deinze

R.C. Nivelles 31169 — T.V.A. 413.594.736

H.R. Gent 145458 — BTW 429.851.342

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26/06/98 om 15 uur.
ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting bestuurders. Zich schikken naar de statuten.
(47492)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 26/06/98 à 11 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47498)

VANA, société anonyme,

Vansteenkiste, naamloze vennootschap,
Ieperseweg 24, 8800 Roeselare

avenue de la Brise 38, 1020 Bruxelles

H.R. Kortrijk 127208 — BTW 447.714.980

T.V.A. 427.952.320

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le 24/06/98 à 20 heures, au siège social de la société, avec
l’ordre du jour suivant : 1. Rapport du conseil d’administration.
2. Lecture des comptes annuels arrêtés au 31/12/1997. 3. Approbation
des comptes annuels. 4. Décharge aux administrateurs. 5. Divers.
(47493)

Jaarvergadering op 25/06/98 te 16 uur, ten maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders , ontslag en benoeming. 5. Diversen. Zich richten naar
de statuten.
(47499)

Vanden Bulcke, naamloze vennootschap,

Vastgoed Beleggings- en Promotiemaatschappij,
naamloze vennootschap,
Sint-Annarei 25, 8000 Brugge

H. Verrieststraat 92, 8800 Roeselare

H.R. Brussel 52974 — BTW 418.368.532

H.R. Kortrijk 85635 — BTW 411.969.688

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Bespreking v.d jaarrekening. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/03/1998. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Benoeming. 5. Bezoldiging. 6. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47494)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 30/06/98 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47500)
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Vatana, naamloze vennootschap,
Industrieweg 15, 3583 Paal

Verstraete Frans F V A, naamloze vennootschap,
Bissegemstraat 147, 8560 Gullegem (Wevelgem)

H.R. Hasselt 54349 — BTW 419.863.015

H.R. Kortrijk 102407 — BTW 423.363.329

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
30/06/98 om 20 uur ten maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag
van de raad van Bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per
31/01/1998. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Diversen. Zich richten naar de statuten.
(47501)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering
dewelke zal gehouden worden op de zetel op 30/06/98, om
18.00 uur. — Dagorde : 1. Bevestiging van uitstel van de jaarvergadering. 2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Bezoldigingen. 6. Allerlei. De aandeelhouders worden verzocht zich
te gedragen naar de statuten.
(47507)
De raad van bestuur.

Vecoma, naamloze vennootschap,
Bisschop Ruttenstraat 17, 3640 Kinrooi
H.R. Tongeren 72219 — NN 446.178.620

Verzekeringen Vantieghem,
Kerkstraat 8-10, 9770 Kruishoutem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 27/06/98 om
16.00 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen.
(47502)

H.R. Oudenaarde 35765 — NN 443.740.653

Eric Verbeke en zonen, naamloze vennootschap,
Krombeekseweg 41, 8970 Poperinge

Jaarvergadering op 27/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47508)

H.R. Ieper 31634 — BTW 434.188.529

Verzekeringskantoor Gobert, Mainil en Partners,
naamloze vennootschap,
Oudenaardsesteenweg 739, 9420 Erpe-Mere

--

H.R. Oudenaarde 34573 — BTW 438.943.014

De jaarvergadering zal gehouden worden op maandag 29/06/98 om
20 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/03/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Bekrachtiging wedde bestuurders. 5. Kwijting bestuurders.
6. Ontslag en benoeming bestuurders. 7. Rondvraag. Zich richten naar
de statuten.
(47503)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29/06/98, om 16 uur,
ten maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(47509)

Verbruggen & De Schutter, naamloze vennootschap,
Dendermondsesteenweg 150, 2870 Puurs

Villa Visconti, naamloze vennootschap,
Nieuwe Sint-Annadreef 2, 8200 Brugge

H.R. Mechelen 75148 — BTW 451.032.974

H.R. Brugge 65367

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 25/06/98 om 20.00 u. —
Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/03/1998. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Ontslag
en benoeming bestuurders. 5. Rondvraag. De aandeelhouders worden
verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten. (47504)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Allerlei.. De
aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten.
(47510)

Verkoopkantoor Allbox En Desouter, naamloze vennootschap,
Venetiëlaan 28, 8530 Harelbeke

Vincky, naamloze vennootschap,
A. Rodenbachstraat 49, 8370 Blankenberge

H.R. Kortrijk 96129 — BTW 419.278.540
Jaarvergadering op 29/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47505)

Verschaeve Michel, naamloze vennootschap,
Bruggesteenweg 362, 8520 Kuurne
H.R. Kortrijk 105539 — BTW 425.727.852
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering ten
maatschappelijke zetel van de vennootschap op datum van 27/06/98
om 9 uur, met als agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Décharge te
verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
5. Diversen. Zich schikken naar de statuten.
(47506)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 28/06/98 om 15 uur op de
maatschappelijke zetel. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/12/1997.
3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting te verlenen aan de
bestuurders. 5. Allerlei. De aandeelhouders dienen zich te schikken
naar de statuten.
(47511)
Virjon, naamloze vennootschap,
Raymond Delbekestraat 85, 2980 Zoersel (Sint-Antonius)
H.R. Antwerpen 287094 — BTW 445.539.014
Jaarvergadering op 25/06/98 om 15.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47512)
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Vliegen, naamloze vennootschap,
Molenveld 9, 3580 Beringen

Westroom, société anonyme,
rue du Général de Gaulle 129B, 4020 Liège (Bressoux)

H.R. Hasselt 85680 — BTW 451.753.942

R.C. Liège 191199 — T.V.A. 449.790.384

Jaarvergadering op 26/06/98 om 20 uur, op de zetel. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Decharge aan de bestuurders en afzonderlijke beslissing over de vergoedingen. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(47513)

Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 24/06/98 à 18.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Application des articles 103 et 104 des LCSC.
6. Divers.
(47519)

Vro-Bo, naamloze vennootschap,
Zeedijk 30, bus H5, 8620 Nieuwpoort
H.R. Veurne 36323 — BTW 454.167.955

Wetema, naamloze vennootschap,
Nieuwlandlaan 15, 3200 Aarschot
H.R. Leuven 76024 — BTW 439.284.393

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die zal plaatsvinden op 27/06/98 om 19.00 ur. —
Agenda : 1. Verslagen van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31/01/1998. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Ontlasting van bestuurders. 5. Benoeming bestuurders. 6. Varia.
(47514)

Jaarvergadering op 24/06/98 om 18.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Eventueel Ontslagen/Benoemingen. 6. Allerlei. Zich richten
naar de statuten.
(47520)

Wam, naamloze vennootschap,
Engelsenlaan 90, 9600 Ronse

Weva, naamloze vennootschap,
Strokrooieweg 71A, 3511 Hasselt

H.R. Oudenaarde 25161 — BTW 419.726.522

H.R. Hasselt 60486 — BTW 424.287.007

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
27/06/98 om 11.00 uur ten maatschappelijke zetel. — Agenda :
1. Melding toepassing van artikel 60 vennootschapswet 2. Verslag van
de raad van bestuur. 3. Lezing en goedkeuring van de jaarrekening per
31/12/1997. 4. Bestemming van het resultaat. 5. Kwijting aan de
bestuurders. 6. Benoemingen. 7. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47515)

Jaarvergadering op 27/06/98 om 19.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/01/1998. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47521)

Warodec, naamloze vennootschap,
Holstraat 59, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 130900 — BTW 451.234.892
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering van
29/06/98 om 18 u op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing jaarrekening 31/12/1997;
3. Goedkeuring van de jaarrekening. 4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Aanwending van het resultaat. 6. Mededelingen.
(47516)
Welimo, société anonyme,
chemin des Ornois 34, 1380 Lasne
R.C. Nivelles 71600
Assemblée générale ordinaire le 29/06/98 à 10 h, au siège social. —
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion des administrateurs et du
commissaire-reviseur. 2. Approbation du bilan et du compte de résultats arrêtés au 31/12/1997. 3. Décharge aux administrateurs et au
commissaire-réviseur. 4. Démissions - Nominations. 5. Nominations
statutaires. . Divers.
(47517)
West Print, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Industriezone Schurhovenveld 1038, 3800 Sint-Truiden
H.R. Hasselt 66795
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal plaatsvinden op de zetel van de vennootschap op 27/06/98 om
15 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslagen en benoemingen. 6. Rondvraag.
(47518)

Wika Invest, société anonyme,
Prümerstraasse 33, 4780 Sankt Vith
R.C. Eupen 62235 — NN 450.770.480
Les actionnaires sont priés d’assister à l’assemblée générale ordinaire
qui se tiendra le 30/06/98 à 18.00 H., au siège social. — Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration. 2. Approbation des comptes
annuels au 31/12/1997. 3. Affectation du résultat. 4. Décharge aux
administrateurs. 5. Divers. Se conformer aux statuts.
(47522)
Wilan, naamloze vennootschap,
Oude Heidestraat 81, 3740 Bilzen
H.R. Tongeren 73299 — BTW 432.670.181
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
26/06/98,om 20.00 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting aan bestuurders. 5. Varia.
(47523)
Wollux, société anonyme,
avenue du Château 184-190, 7700 Mouscron
R.C. Tournai 70689 — T.V.A. 439.801.364
L’assemblée générale extraordinaire tenue le 27 mai 1998 n’étant pas
en nombre, les actionnaires sont priés d’assister à une seconde assemblée générale extraordinaire de la société le 29 juin 1998 à 10.00 heures,
en l’étude du Notaire Ludovic Du Faux, à Mouscron, rue de la
Station 80, laquelle délibérera valablement quelque soit le nombre
d’actions représenté sur l’ordre du jour suivant :
1. Règlementation de l’exercice du droit de souscription préférentielle
en cas d’augmentation de capital en espèces lorsque les actions sont
grevées d’usufruit. 2. Modification de l’article 10 des statuts, en insérant
après les mots ″trois membres au moins″ le texte suivant : ″sauf dans
les cas où la loi admet moins de trois administrateurs, ″ 3. Modification
de l’exercice social qui se clôturera dorénavant le trente et un décembre
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de chaque année et pour la première fois en ce qui concerne l’exercice
social ayant débuté le premier juillet mil neuf cent nonante sept, le
trente et un décembre mil neuf cent nonante huit. 4. Modification de la
date de l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra dorénavant le
dernier samedi du mois de mai et pour la première fois à cette date en
ce qui concerne l’″exercice social en cours, en mil neuf cent nonante
neuf. 5. Modifications aux statuts pour les adapter aux résolutions
prises, ainsi qu’aux lois actuellement en vigueur, plus particulièrement
en ce qui concerne les points suivants :
- introduction de l’Euro, -suppression de la limitation du droit de
vote, - préemption du capital autorisé, - possibilité par le conseil
d’administration de voter par écrit, - introduction de la possibilité de
voter par correspondance, - introduction de la possibilité pour la société
d’acquérir ses propres actions par décision du conseil d’administration.
Se conformer à l’article 21 des statuts.
(47524)
Le conseil d’administration.

Zakenkantoor Janssens & Co, naamloze vennootschap,
Korfbalstraat 32, 3582 Koersel
BTW 445.730.143
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
25/06/98 om 17.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Statutaire benoemingen. 6. Divers. Zich richten naar de
statuten.
(47525)

Zakenkantoor Lannoy, naamloze vennootschap,
Hemelhoek 4, 8880 Ledegem
H.R. Kortrijk 126800
De jaarvergadering zal gehouden worden ten maatschappelijke zetel
op 26/06/98 om 20 uur. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van
bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming
resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. Zich schikken naar de
statuten.
(47526)

Zakenkantoor Steenhoudt, naamloze vennootschap,
Stationsplein 1, 9500 Geraardsbergen
H.R. Oudenaarde 32555

Jaarvergadering op 26/06/98 om 20.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Allerlei. Zich richten naar de statuten.
(47529)

Zeb Electronics, naamloze vennootschap,
Dorp 1A, 2280 Bouwel
H.R. Turnhout 60697 — BTW 435.361.932

Jaarvergadering op 26/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Benoeming/ontslag bestuurders. Zich richten naar de statuten.
(47530)

Zegers, naamloze vennootschap,
Rijksweg 63, 2870 Puurs
H.R. Mechelen 76740 — BTW 453.873.490

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 19.00 u.op de zetel van de vennootschap. — Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring der voorgelegde
jaarrekening per 31/01/1998. 3. Resultaatbestemming. 4. Emolumenten
bestuurders. 5. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van
hun mandaat. 6. Benoemingen en ontslagen. 7. Varia. Zich schikken
naar de statuten.
(47531)

Zelco, naamloze vennootschap,
Weststraat 119, 9950 Waarschoot
H.R. Gent 157033 — BTW 438.258.173

Zakenkantoor Martens-De Kegel, naamloze vennootschap,
Brusselstraat 61, 9400 Ninove
H.R. Aalst 58482
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26/06/98 om 10.00 u., ten maatschappelijke zetel. — Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Benoeming afgevaardigd bestuurder. 6. Allerlei. Zich
richten naar de statuten.
(47527)

Jaarvergadering op 27/06/98 om 11.00 u., ten maatschappelijke
zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
van de jaarrekening 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Varia. Zich richten naar de
statuten.
(47532)

Ablo, naamloze vennootschap,
Leuvensesteenweg 143, 3200 Aarschot
H.R. Leuven 78722 — BTW 442.679.492

Zakenkantoor Remue, naamloze vennootschap,
Grote Elsdries 4, 9090 Melle
H.R. Gent 140699 — BTW 427.169.786

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
welke zal gehouden worden op 26 juni 1998 te 20 uur op de zetel van
de vennootschap.
Agenda :

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26/06/98 om 15 u ter studie van Meester Eric
Vanden Berghe, Prinses Clementinalaan 108 te 9000 Gent. — Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening
afgesloten per 31/12/1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
te verlenen aan de bestuurders. 5. Kapitaalverhoging van 1.250.000 F
door incorporatie van reserves zonder uitgifte van aandelen. 6. Aanpassing statuten aan nieuwe wetgeving. 7. Herbenoeming alle bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van de statuten.
(47528)

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening afgesloten op 31 januari 1998.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en van de verwerking der
resultaten.
4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar artikel 20 der
statuten.
(81949)
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Action Action, naamloze vennootschap,
Floris de Cuyperstraat 31 2640 Mortsel
H.R. Antwerpen 251105 — BTW 428.749.106

Jaarvergadering op 26/06/98 te 18 uur, ten zetel van de maatschappij. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting verlenen aan de
leden van de raad van bestuur en vaststelling vergoeding. 5. Uitkering
dividenden. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten. (81950)

19655

Om de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar de statuten.
De aandelen aan toonder kunnen gedeponeerd worden op de zetel.
N.V. Thesaurus, vereffenaar.
N.V. J. Rogiest Management. Ged. bestuurder, voor wie optreedt, de
Heer J. Rogiest.
(81953)
Anka, naamloze vennootschap,
Oude Truierbaan 53, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 83161 — NN 449.716.645

Aerts & zoon, naamloze vennootschap,
Lakborslei 123, 2100 Deurne

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal gehouden worden op 26 juni 1998 te 15.00 uur.

H.R. Antwerpen 227405 — BTW 421.837.063

Agenda :

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 26 juni 1998 om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag raad van bestuur.

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81954)

2. Bestemming van de resultaten.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

Antony, naamloze vennootschap
Kortrijkseweg 49, 8791 Beveren-Leie

4. Kwijting aan de bestuurders.

H.R. Kortrijk 114363 — NN. 432.884.373

5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81951)

Couture Agnes, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 26 juni 1998 om 11 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :

Sint-Truidenstraat 56, 3700 Tongeren
H.R. Tongeren 67131 — BTW 439.318.740

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998 te 18 uur, op de maatschappelijke zetel.

1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders.
4. Bezoldigingen.
5. Diversen.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen.

(81955)

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.

Antwerpse Patrimonium Centrale, in ’t kort « A.P.C. »,
naamloze vennootschap,
Den Eeckhofstraat 5, bus 10, 2650 Edegem
H.R. Antwerpen 260038

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
26 juni 1998 om 15 uur.

5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81952)

Société immobilière Albertine,
naamloze vennootschap, in vereffening
Maatschappelijke zetel : Meir 12, 2000 Antwerpen

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(81956)
De raad van bestuur.

H.R. Antwerpen 312404

Avimco, naamloze vennootschap,
Oude Beersebaan 40, 2300 Turnhout

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering die zal gehouden worden op 24 juni 1998 om 20.30 op de maatschappelijke zetel, met als agenda :

H.R. Turnhout 43250

1. Kennisname van de door de vereffenaar opgestelde jaarrekening.
2. Stand van de vereffening.
3. Diversen.

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 29 juni 1998 om
16 uur.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(81957)
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Axioma, naamloze vennootschap,
Rollebeekstraat 15, Wommelgem

Bodeco, naamloze vennootschap,
Wolfstee 12/1, 2200 Herentals

H.R. Antwerpen 277637 — BTW 441.173.915

H.R. Turnhout 57280 — BTW 430.210.737

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen, die doorgaat op 26 juni 1998 te 10 uur op de maatschappelijke zetel.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998 om 17 uur op de maatschappelijke zetel.

Dagorde :

Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Allerlei.
Alle aandeelhouders worden verzocht, uiterlijk vijf dagen vóór de
vergadering hun aandelen te deponeren op de maatschappelijke
zetel.
(81958)

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te gedragen naar de
statuten.
(81962)

Babylon Oost, naamloze vennootschap,
Slipwaykaai 2A, 8400 Oostende

H.R. Brussel 512227

BTW 444.606.626
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 juni 1998 te 11 uur, op de maatschappelijke
zetel.
Agenda :
1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31/12/1997.
3. Bestemming van de resultaten.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81959)

Zakenkantoor De Buyser, naamloze vennootschap,
Brusselsesteenweg 28A, 1850 Grimbergen

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998 op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
per
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81963)
Cambien Verzekeringen, naamloze vennootschap,
Vier Linden 58, 8501 Heule

Batenborch, naamloze vennootschap,
Vijfhoekstraat 40, 1800 Vilvoorde
H.R. Brussel 514019 — BTW 436.073.594
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 23 juni 1998, te 11 uur, op de maatschappelijke zetel - Dagorde: 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Bespreking
van de jaarrekening per einde boekjaar 31 december 1997. 3. Goedkeuring van het verslag van de raad van Bestuur. 4. Goedkeuring van de
jaarrekening. 5. Bestemming van het resultaat. 6. Kwijting aan de raad
van bestuur. 7. Toepassing van artikelen 103 en 104 op de handelsvennootschappen.
(81960)
Betoncentrale Blomme, naamloze vennootschap,
Toevluchtweg 14A, 8620 Nieuwpoort

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998 om 15 uur, op de zetel van de
vennootschap.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening,
afgesloten
op
31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan bestuurders;
5. Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, neerlegging
der aandeelbewijzen op de zetel van de vennootschap, ten minste vijf
dagen vóór de vergadering.
(81964)

H.R. Veurne 33378 — BTW 446.017.975
Immobilière Canal, naamloze vennootschap,
Ten Heuvel, Blakenbergen 15, 1861 Wolvertem

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die gehouden zal worden op 27 juni 1998 om 11 uur op de maatschappelijke zetel.
Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81961)

H.R. Brussel 409763
De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 9 uur.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslagen van de raad van bestuur;
Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997;
Bestemming van het resultaat;
Decharge aan de bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders;
Varia.
(81965)
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Capella, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Antwerpen, nr. 1507

19657

3. Ontlasting te verlenen aan de raad van bestuur.
4. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81969)
Casimo, naamloze vennootschap,
Herentalsebaan 657, 2160 Wommelgem

De jaarvergadering der aandeelhouders zal gehouden worden op
vrijdag 26 juni 1998, om 10 uur, op de zetel van de vennootschap te
Spanjepandsteeg 5, 2000 Antwerpen.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
26 juni 1998, om 15.00 uur.

Agenda :
1. Lezing jaarverslag en verslag van de Commissaris-Revisor.
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 30 december 1997.
3. Kwijting aan de bestuurders en Commissaris-Revisor.
4. Kwijting aan de accountants.

H.R. Antwerpen 267794

(81966)

Carla, naamloze vennootschap,
Vijverlaan 45B, 7, 2610 Antwerpen (Wilrijk)
H.R. Antwerpen 254704 — BTW 430.058.408

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet.; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(81970)
De raad van bestuur.
Castedo, naamloze vennootschap,
Brabantstraat 7, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 102442 — BTW 423.369.960

Jaarvergadering op 26 juni 1998, te 20 uur, ten zetel van de maatschappij.
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring der jaarrekening per
31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting verlenen aan
de leden van de raad van bestuur & vaststelling vergoeding.
5. Herbenoeming bestuurders en afgevaardigd bestuurder. 6. Uitkering dividenden. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten.
(81967)

Euro Caro, naamloze vennootschap,
Schouwingstraat 45, 9032 Wondelgem
H.R. Gent 127300 — BTW 415.804.455

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering op de zetel op 26 juni 1998, om 14 uur.
Agenda :
1. Beraadslaging artikel 60 SWHV; 2. Lezing jaarverslag raad van
bestuur; 3. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997; 4. Goedkeuring jaarrekening; 5. Kwijting bestuurders; 6. Ontslag en benoeming bestuurders; 7. Varia. Zich schikken naar de statuten.
(81971)

Castel Engineering, société anonyme,
7700 Mouscron, rue de la Royenne 2bis
R.C. Tournai 67213

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering op vrijdag 26 juni 1998, om 10 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. bespreking verslag raad van bestuur
2. goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. bestemming van het resultaat.
4. kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. benoeming extern accountant.

Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 26 juin 1998 à 18.00 h. au siège social avec pour ordre du
jour : 1. Confirmation ajournement assemblée générale ordinaire.
2. Rapport du conseil d’administration et du commissaire. 3. Approbation des comptes annuels au 31 december 1997. 4. Décharge au
conseil d’administration et au commissaire. 5. Démissions et nominations.
Pour être admis à l’assemblée, se conformer aux statuts.
(81972)
Le conseil d’administration.

6. Herbenoeming bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.

Charbel, naamloze vennootschap,
Lindenstraat 298, 2070 Zwijndrecht

Neerlegging van de aandelen ten minste acht dagen vóór de algemene vergadering, op de maatschappelijke zetel.
(81968)

H.R. Antwerpen 306797

Cascobel, naamloze vennootschap,
Boomgaardstraat 103-105, 2018 Antwerpen

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur op de maatschappelijke zetel.

H.R. Antwerpen 316084 — BTW 447.541.865

Agenda :

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die uitzonderlijk zal gehouden worden op vrijdag
26 juni 1998, te 17 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997.
2. Bestemming der resultaten.

1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81973)
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Clama Management Cy, naamloze vennootschap,
Oostkaai 38 8900 Ieper

Corda Balen, naamloze vennootschap,
Molsesteenweg 131, te 2490 Balen

H.R. Ieper 34601 — BTW 428.174.430

H.R. Turnhout 38205 — BTW 407.326.061

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur op de
maatschappelijke zetel.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op
26 juni 1998, te 18 uur 30.
Dagorde :
1. Verslagen van bestuurders; 2. Goedkeuring der jaarrekeningen;
3. Aanwending van het resultaat; 4. Ontlasting aan bestuurders;
5. Varia.

Agenda :
1. Jaarverslag en verslag commissaris.
2. Kennisname bijzondere verslagen.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten.
(81978)

3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.
4. Bestemming van het resultaat.

Corne, naamloze vennootschap,
Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem

5. Kwijting aan de raad van bestuur en commissaris.
6. Statutaire benoemingen.

H.R. Kortrijk 111434 — BTW 429.904.493

7. Benoemingen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81974)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 9 uur op de
maatschappelijke zetel.

Mister Clean Services, naamloze vennootschap,
Heibloemlaan 22, 2280 Grobbendonk

Agenda :

H.R. Turnhout 70508 — BTW 448.728.334
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 26 juni 1998, om 14 uur.
Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997. 3. Bestemming van het
resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en de commissaris. 5. Ontslag en benoeming bestuurders en commissaris. 6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81979)

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.

Craane Meubelen, naamloze vennootschap,
Antwerpsesteenweg 21, 2350 Vosselaar
H.R. Turnhout 39377 — BTW 413.944.728

4. Decharge van de bestuurders.
5. Allerlei.
6. Herbenoeming bestuurders.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur, op de maatschappelijke zetel.

De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.
(81975)

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;

Climaworld, naamloze vennootschap,
Kalvekeetdijk 187, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 72861 — BTW 442.690.083

2. Goedkeuring
31 december 1997;

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Ontslag en benoeming van bestuurders.

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, om
18 uur. — Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring
jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders. 5. Varia.
(81976)

Consulting en Engineering Bureau, naamloze vennootschap,
Vinkenweg 1a, 8300 Knokke

6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81980)

Vera Cruz, naamloze vennootschap,
Klaverbladstraat 7, bus 29c, 3560 Lummen
H.R. Hasselt 85824 — BTW 449.525.417

H.R. Brugge 85931 — BTW 427.476.723
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 25 juni 1998, te 11 uur, op de maatschappelijke zetel. — Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Bespreking
van
de
jaarrekening
per
einde
boekjaar
31 december 1997. 3. Goedkeuring van het verslag van de raad van
bestuur. 4. Goedkeuring van de jaarrekening. 5. Bestemming van het
resultaat. 6. Kwijting aan de raad van bestuur. 7. Toepassing van
artikelen 103 en 104 op de handelsvennootschappen.
(81977)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel gelegen aan de
Kolonel Begaultlaan 19, te 3000 Leuven (sectie : Wilsele), op donderdag
25 juni 1998, om 20 uur.
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997.
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3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(81981)
Cymar, naamloze vennootschap,
Herenthout 105, 9450 Haaltert

19659

Delbaco, naamloze vennootschap,
Hoog Mosscher 82, 8500 Kortrijk
H.R. Kortrijk 90598 — BTW 415.427.937
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op vrijdag 26 juni 1998, om 18 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :

H.R. Aalst 63585
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
26 juni 1998, te 19 uur. - Dagorde : 1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Bespreking van jaarrekening per 31 december 1997; 3. Ontlasting
aan de bestuurders; 4. Bestemming van het resultaat; 5. Diversen. Zich
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(81982)

1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997;
2. Goedkeuring jaarrekening;
3. Kwijting bestuurders;
4. Bezoldigingen;
5. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen.

(81986)

Demo, naamloze vennootschap,
Molenberg 4, 9630 Zwalm

De Daal Tuindecoratie, naamloze vennootschap,
Daalstraat 61 3690 Zutendaal
H.R. Tongeren 81901 — BTW 460.094.655
De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse Algemene Vergadering te willen bijwonen op vrijdag 26 juni 1998, te 20 uur op de
maatschappelijke zetel.
Dagorde :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag van de bestuurders over het boekjaar 1997.
Goedkeuring van de jaarrekening 31 december 1997.
Bestemming van de winst.
Décharge van de bestuurders.
Rondvraag.

(81983)

Vandamme Beheer, naamloze vennootschap,
Europalaan 63, 9800 Deinze

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 27 juni 1998, te 11 uur op de
zetel van de vennootschap.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81987)
Descopa, naamloze vennootschap,
Desguinlei 38, 2018 Antwerpen

H.R. Gent 164507 — BTW 446.721.226

H.R. Antwerpen 317538 — BTW 458.465.649

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op vrijdag 26 juni 1998 op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de kommissaris-revisor.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Decharge te verlenen aan de bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81984)
Decor Finesse, naamloze vennootschap,
Industrieweg 7b, 2250 Olen

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 27 juni 1998, om 14 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Eventuele verklaringen mbt art. 60 der SWHV.
2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31-12-1997.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81988)

H.R. Turnhout 70359 — BTW 448.467.523
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, om
14 uur.
Agenda :
1. Beraadslaging artikel 60 SWHV.
2. Verslag van de raad van Bestuur.
3. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 31 december 1997.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Kwijting aan de bestuurders.
6. Ontslag en benoeming bestuurders.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(81985)

Developpement Immobilier International, naamloze vennootschap,
te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 44
H.R. Antwerpen 266084 — BTW 435.165.853
Hierbij nodigen wij de aandeelhouders uit op de jaarvergadering
welke zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel te
Antwerpen, op 26 juni 1998, om 17 uur.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Verslag raad van bestuur.
Goedkeuring van de jaarrekening.
Bestemming van het resultaat.
Kwijting aan de bestuurders.
Rondvraag.

(81989)

19660

BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.1998 — MONITEUR BELGE
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (81993)

Dhaman, commanditaire vennootschap op aandelen,
Dobbelstatiestraat 7, 9850 Nevele
H.R. Gent 181410 — BTW 457.995.990
De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op vrijdag
26 juni 1998, om 11.00 uur.
Agenda :
1. Verslag Zaakvoerder.
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 maart 1998.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting aan zaakvoerder.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (81990)
Distri-Log Transport, naamloze vennootschap,
Oude Keerbergsebaan 12, 2820 Bonheiden
H.R. Mechelen 80178 — BTW 458.197.910
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 18.00 uur, op de maatschapelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81991)
Etablissementen Dumortier, naamloze vennootschap,
Oostkaai 23A, 2170 Merksem (Antwerpen)
H.R. Antwerpen 2748 — BTW 404.578.981
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de tweede jaarvergadering die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 16 uur, op de maatschappelijke zetel.

Immo Vaneenoo, naamloze vennootschap,
Bedelfstraat 11, 8750 Wingene
H.R. Brugge 71711
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 10 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge te verlenen aan de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81994)
Eigen Dôme, naamloze vennootschap,
Westmeers 15, 8000 Brugge
H.R. Brugge 83099 — BTW 456.236.827
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26 juni 1998, om 9 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Tegenstrijdige belangen. 2. Verslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 1998. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijting aan de bestuurders. 6. Benoemingen ontslagen. 7. Diversen.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (81995)
Elwe, naamloze vennootschap,
Groot Veerle 24, 2168 Sint-Lenaarts
H.R. Antwerpen 269896 — BTW 437.330.042

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(81992)
Vastgoed E3, naamloze vennootschap,
Bergstraat 140-142, 2220 Heist-op-den-Berg

Agenda :
— bespreking jaarrekening en jaarverslag 31 december 1997.
— goedkeuring jaarrekening.
— kwijting bestuurders.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(81996)

Emmanuelle D - Boetiek, naamloze vennootschap,
Turnhoutsebaan 286C, 2970 Schilde

H.R. Mechelen 63788 — BTW 432.648.407

H.R. Antwerpen 267643 — BTW 436.187.224

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op donderdag 25 juni 1998, te
18 uur op de maatschappelijke zetel.

Gewone algemene vergadering op vrijdag 26 juni 1998, te 14 uur op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Agenda :

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
31 december 1997.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal plaatshebben op 26 juni 1998, om 20 uur.

afgesloten

op

1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
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4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandelen dienen minstens 5 dagen vóór de vergadering gedeponeerd te worden op de maatschappelijke zetel.
(81997)
Emmanuelle D - Administratie, naamloze vennootschap,
Olmenlei 53/55, 2980 Zoersel
H.R. Antwerpen 267641 — BTW 436.187.422

Fleurs V.D.B. Belgique, Bellestraat 27, 1790 Affligem
R.C. Bruxelles 551835 — TVA 445.718.265
Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée générale de la
société qui se tiendra au siège social le vendredi 26 juin 1998 à
16.00 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1. Dénomination et nomination d’un administrateur et d’un administrateur délégué.
2. Approbation des comptes au 31 décembre 1997.
3. Approbation des comptes de résultat.

Gewone algemene vergadering op vrijdag 26 juni 1998, te 18 uur op
de maatschappelijke zetel van de vennootschap.
Agenda :
1. Goedkeuring verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandelen dienen minstens 5 dagen vóór de vergadering gedeponeerd te worden op de maatschappelijke zetel.
(81998)
Famco, société anonyme,
rue Sergeant De Bruyne 62/64, 1070 Bruxelles
R.C. Bruxelles 507153 — T.V.A. 434.637.501
Assemblée générale ordinaire le 26 juin 1998 à 15 h au siège social.
Ordre du jour : 1. Rapport de gestion; 2. Approbation des comptes
annuels; 3. Affectation du résultat; 4. Décharge aux administrateurs et
commissaire; 5. Divers.
Dépôts des titres, se conformer aux statuts.
(81999)
Fermimmo, naamloze vennootschap,
Dreef 29, 9450 Haaltert
H.R. Aalst 54719 — BTW 429.168.481

4. Affectations et prélèvements.
5. Ratification des assemblées générales tenues entre la date de
constitution et le 31 décembre 1997.
(82002)
All in food « Alinfo », naamloze vennootschap,
Bijkhoevelaan 3, 2110 Antwerpen
H.R. Antwerpen 271963 — BTW 438.145.040
Jaarvergadering op 26 juni 1998, om 20 uur in de zetel. —
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997;
2. Resultaatsaanwending; 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring
van hun vergoeding; 4. Ontslagen en benoemingen; 5. Rondvraag.
(82003)
De raad van bestuur.
Gaens Zakenkantoor, naamloze vennootschap
Grootstraat 169, 3570 Alken
H.R. Tongeren 70030
Jaarvergadering op 26 juni 1998, te 20 uur, op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Herbenoeming bestuurders. 2. Verslag raad
van bestuur. 3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 4. Bestemming resultaat. 5. Kwijtschelding te verlenen aan
de bestuurders. 6. Rondvraag. Zich schikken nar de statuten. (82004)
Geluc, naamloze vennootschap,
Maaseikersteenweg 124, 3620 Lanaken
H.R. Tongeren 41872

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
26 juni 1998
Dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan bestuurders;
5. Bekrachtiging van de benoeming van de bestuurders;
6. Varia.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, neerlegging der
aandelen op de zetel, vijf dagen vóór de vergadering.
(82000)
Fival, naamloze vennootschap,
Industriepark Zwijnaarde 3A, 9052 Gent (Zwijnaarde)
H.R. Gent 135788

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming van bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82005)
Gephuras, naamloze vennootschap,
Jan Welterslaan 13, 2100 Antwerpen
H.R. Antwerpen 258467 — BTW 431.706.022

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering van
26 juni 1998, om 16 uur op de zetel van de vennootschap, met als
agenda: 1. Bevestiging uitstel jaarvergadering. 2. Verslagen. 3. Verslag
raad
van
bestuur.
4. Goedkeuring
jaarrekening
per
31 december 1997. 5. bestemming van het resultaat. 6. kwijting te
verlenen aan de bestuurders. 7. benoemingen. 8. rondvraag.

De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
26 juni 1998, om 10.30 uur op de zetel van de vennootschap.

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten.
(82001)
De raad van bestuur.

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
voorgelegde
31 december 1997.

Agenda :
jaarrekening

per
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3. Resultaatbestemming.
4. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat tijdens het voorbije boekjaar.

Ham Radio Electronics, naamloze vennootschap,
Boudewijn Lippensstraat 21, 9990 Maldegem
H.R. Gent 157745 — BTW 439.301.122

5. Ontslag-benoeming bestuurders.
6. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(82006)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap op 27 juni 1998,
om 18 uur.
Agenda :

General Maintenance Company GMC, naamloze vennootschap,
Steenhouwerslaan 5, Industriepark, 9990 Maldegem
H.R. Gent 136432 — BTW 424.853.961

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering, op
de maatschappelijke zetel, op vrijdag 26 juni 1998, om 15 uur.
Agenda :

5. Ontslagen en benoemingen van bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82011)

1. Verslag raad van bestuur.
2. Goedkeuring jaarrekening 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.

Heidekapel, naamloze vennootschap,
Heidekapelstraat 32, 9250 Waasmunster

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag-Varia.

(82007)

H.R. Dendermonde 39370 — BTW 426.975.786
GMP, naamloze vennootschap,
Wittebrug 7, 2970 Schilde

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering op 26 juni 1998 op de maatschappelijke zetel om 16 uur.

H.R. Antwerpen 232838 — BTW 423.238.417
De jaarlijkse algemene vergadering zal gehouden worden op
26 juni 1998, om vijftien uur op de zetel van de vennootschap.

Agenda :
1. Samenstelling bureau
2. Verslagen
3. Toepassing art. 103 Venn. W.

Agenda :

4. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997

1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.

5. Bestemming van het resultaat

2. Bestemming van het resultaat.

6. Verlenen van kwijtingen

3. Kwijting aan de bestuurders.

7. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen

4. Allerlei.

8. Rondvraag

Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar
artikel 20 der statuten.
(82008)

Grammen-Lux, naamloze vennootschap,
Naamsestraat 8, 3800 Sint-Truiden

Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de
statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W. zijn voor de aandeelhouders beschikbaar in de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren, zal dit betaalbaar gesteld worden bij de vestigingen van de GENERALE BANK
vanaf 1 september 1998.
(82012)

BTW 407.968.142
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998,
om 14 uur.

Heikinvest, naamloze vennootschap,
Neerstraat 6, 1670 Pepingen
H.R. Brussel 542998 — NN 439.191.749

Dagorde :
1. Verslag van bestuurders. 2. Goedkeuring balans en resultatenrekening. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Ontlasting aan bestuurders. 5. Diversen.
(82009)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op zaterdag 27 juni 1998, te
20.30 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :

Grosfruit, naamloze vennootschap,
Markt 26, 2900 Schoten
H.R. Antwerpen 207793 — BTW 416.677.257
Jaarvergadering op 26 juni 1998, om 18 uur in de zetel. —
Agenda : 1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997;
2. Resultaatsaanwending; 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring
van hun vergoeding; 4. Ontslagen en benoemingen; 5. Rondvraag.
(82010)

De raad van bestuur.

1. Toepassing Art. 103 Ven.W.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Desgevallend benoeming bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82013)
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Helium, naamloze vennootschap,
Vaartstraat 13, 1000 Brussel

Koordenfabriek Van Houte, naamloze vennootschap,
Rijksweg 15A, 2880 Bornem

H.R. Brussel 577621

H.R. Mechelen 59921 — BTW 416.670.527

De algemene vergadering zal plaatshebben op vrijdag 26 juni 1998,
om 10 uur op de maatschappelijke zetel, met als :

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op vrijdag
26 juni 1998, om 18 uur.

Dagorde :
1. Verslag raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997
3. Bestemming resultaat
4. Ontlasting aan bestuurders
5. Allerlei
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (82014)

Immo Henrico, commanditaire vennootschap op aandelen,
Julius Sabbelaan 18, 8300 Knokke

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur op de
maatschappelijke zetel.
1. Goedkeuring jaarrekening. 2. Kwijting van bestuur aan de
bestuurders. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Samenstelling raad
van bestuur. 5. Rondvraag.
(82015)

Hergoco, naamloze venootschap
Epicealaan 25, 2910 Essen
H.R. Antwerpen 285246 — NN 441.604.772
De aandeelhouders worden verzocht de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 16 uur
op de maatschappelijke zetel.
Agenda :

Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Verwerking van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(82018)
Van Huele gebroeders, naamloze vennootschap,
Zandvoordestraat 453, 8400 Oostende
H.R. Oostende 4114 — BTW 405.299.355
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van commissaris.
3. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997 en bestemming van het resultaat.
4. Uitkering dividend.
5. Kwijting te verlenen aan bestuurders en commissaris.
6. Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders.
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82019)

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997.
3. Goedkeuring van de jaarrekening.
4. Kwijting aan de bestuurders.

Immawimba, naamloze vennootschap,
Stationsstraat 40, 8790 Waregem
H.R. Kortrijk 120193 — BTW 439.602.218

5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82016)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die op de zetel van de ven zal plaatsvinden op 26 juni 1998, om
Agenda :

Honovan, naamloze vennootschap,
Hoogstraat 3 A, 8554 Zwevegem-Sint-Denijs
H.R. Kortrijk 124595 — BTW 444.686.008
De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 19 uur, met
als dagorde :
1. Verslag van de raad van bestuur

1. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.
2. Kwijting aan de bestuurders.
3. Bezoldigingen.
(82020)
Immodent, naamloze vennootschap,
Lorzestraat 24, 2480 Dessel
H.R. Turnhout 57812 — BTW 431.193.011

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997
3. Bestemming van het resultaat
4. Ontlasting aan de bestuurders
5. Eventuele benoemingen
6. Allerlei.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, neerlegging
der titels op de maatschappelijke zetel, minstens vijf volle dagen vóór
de vergadering.
(82017)

De heren aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te
willen bijwonen, die zal gehouden worden op de zetel op 26 juni 1998,
om 15 uur.
Agenda :
Verslagen van bestuurders. Goedkeuring jaarrekening. Aanwending
van de resultaten. Kwijting aan bestuurders. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken naar de
statuten.
(82021)
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Immodrada, naamloze vennootschap,
Molsesteenweg 46, 2490 Balen

Interchemie, naamloze vennootschap,
Kalmthoutsesteenweg 54/1, bus 1, 2950 Kapellen

H.R. Turnhout 64266

H.R. Antwerpen 217124 — BTW 419.239.146

Uitnodiging tot de jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op
vrijdag 26 juni 1998, om 18 uur.

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op 25 juni e.k.

Agenda :

Agenda :

1. Jaarverslag;

1. Verslag van raad van bestuur;

2. Bespreking van de jaarrekening op 31 december 1997;

2. Goedkeuring
31 december 1997;

3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997;

van

de

jaarrekening

4. Kwijting aan de bestuurders;

3. Bestemming van het resultaat;

Neerlegging der aandelen : zich schikken naar de statuten. (82022)

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

afgesloten

5. Rondvraag.

op

(82026)

Incacorp, naamloze vennootschap,
Knodbaan 18 H, 2520 Ranst
Immo J & A, naamloze vennootschap,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 64, 3560 Lummen-Hasselt

H.R. Antwerpen 285732
Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, te
20 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring jaarrekening en resultatenrekening per 31 december 1997; 3. Bestemming
resultaat; 4. Ontlasting bestuurders; 5. Beslissen over het al dan niet
toekennen van vergoeding voor ingebrachte gelden; 6. Artikel 103
SWHV. 7. Kwijting aan accountant. Zich schikken naar de statuten.
(82023)

Industriegebouwen, naamloze vennootschap,
Ten Heuvel, Blakenbergen 15, 1861 Wolvertem

H.R. Hasselt 57512
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 18 uur, op
de maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31 december 1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(82027)

H.R. Brussel 440476

Jaba, naamloze vennootschap,
Oude Beersebaan 40, 2300 Turnhout

De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op 27 juni 1998, te
9 uur.
Agenda :

H.R. Turnhout 56587
Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 29 juni 1998, om
16 uur.

1. Verslagen van de raad van bestuur;

Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening
per 31/12/97. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting bestuurders.
5. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(82028)

2. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Decharge aan de bestuurders en benoeming nieuwe bestuurders;
5. Varia.

(82024)
Jacques, naamloze vennootschap,
Kanaal Noord 2, 3960 Bree

Inteq, naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 172, 2018 Antwerpen

H.R. Tongeren 47729 — BTW 416.765.250

H.R. Antwerpen 318190 — BTW 458.731.014
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur op de
zetel te Antwerpen.
Agenda :

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 17 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;

1. Bespreking van de jaarrekening afgesloten op 31 januari 1998
2. Goedkeuring van de jaarrekening

2. Goedkeuring
31 december 1997;

van

de

jaarrekening

3. Kwijting aan de bestuurders

3. Bestemming van het resultaat;

4. Benoemingen

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;

5. Bezoldigingen

5. Ontslag en benoeming;

6. Toepassing van artikel 103 en 64 sexies § 2 vennootschappenwet
en vereist(e) verslag(en)
7. Rondvraag

(82025)

afgesloten

op

6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82029)
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Jara, naamloze vennootschap,
Sint-Jansberg 7, 3545 Zelem
H.R. Leuven 53192 — BTW 416.700.122
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering te
willen bijwonen die zal plaatshebben op 25 juni 1998, om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

5. Kwijting aan de Bestuurders;
6. Eventuele herbenoemingen;
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82033)
Jossoann, naamloze vennootschap,
Sint-Corynstraat 8, 8647 Lo-Reninge

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Ontslag en benoeming.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82030)
Jiekna, naamloze vennootschap,
baan naar Bree 126/2, 3990 Peer
H.R. Hasselt 30168 — BTW 401.289.790
Algemene vergadering op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998,
om 9 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Goedkeuring
jaarrekening; 3. Bestemming resultaat; 4. Kwijting bestuurders;
5. Diversen.
(82031)
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H.R. Ieper 33178 — BTW 442.276.250
De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op vrijdag 26 juni 1998, om 18 uur.
Agenda :
1. Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door artikel
60 Venn. W.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 1998.
4. Bezoldigingen bestuurders.
5. Resultaatbestemming.
6. Kwijting bestuurders.
7. Benoeming bestuurders.
8. Rondvraag.
Om geldig aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dienen de wettelijke en statutaire bepalingen nageleefd te worden. Neerlegging van de
aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.
(82034)
De raad van bestuur.
JYL, naamloze vennootschap,
Calmeynlaan 10, 8660 De Panne

Joca, naamloze vennootschap,
Leuvensestraat 23, 1800 Vilvoorde

BTW 437.948.070

H.R. Brussel 574367 — BTW 450.728.316
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
op 26 juni 1998, te 11 uur op de maatschappelijke zetel te Vilvoorde.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Lezing van de jaarrekening afgesloten op 31 januari 1998.
3. Goedkeuring van de jaarrekening en van de verwerking van de
resultaten.
4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur.
Neerlegging der aandelen overeenkomstig artikel 22 van de statuten
op de zetel van de vennootschap.
(82032)
Jomart, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een naamloze vennootschap,
Heidestatiestraat 79, B 1, 2920 Kalmthout
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Turnhout, nr. 591
BTW 442.090.564
De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd tot het bijwonen van
de Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel Heidestatiestraat 79, B 1 te 2920 Kalmthout, 26 juni 1998, te
15 uur.
Agenda :
1. Meldingen van tegenstrijdige belangen van een bestuurder ten
opzichte van de Vennootschap, zo deze zich voordoen;
2. Beraadslaging Jaarverslag;
3. Bespreking van de Jaarrekening, afgesloten per 31 december 1997;
4. Goedkeuring
van
de
Jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997;

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 27 juni 1998.
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(82035)
Verzekeringen Keersmaekers, naamloze vennootschap,
Molenlei 96, 2530 Boechout
H.R. Antwerpen 260556 — NN 432.874.871
De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen op 26 juni 1998, om 18 uur ten zetel van de vennootschap met
volgende agenda :
1. Samenstelling bureau.
2. Verslagen.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.
4. Bestemming van het resultaat.
5. Verlenen van kwijtingen.
6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen.
7. Rondvraag.
Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de
statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn.W. zijn voor de aandeelhouders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren, zal dit betaalbaar worden gesteld bij de vestigingen van CERA vanaf
31 augustus 1998.
(82036)
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L & G International, naamloze vennootschap,
Kapellelaan 5, 1860 Meise

Kimbo, naamloze vennootschap
Pepingensesteenweg 151, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

H.R. Brussel 561970 — BTW 448.121.192

H.R. Brussel 603091 — BTW 457.476.051

Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, om
19 uur. AGENDA : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting
bestuurders. 5. Rondvraag. Gelieve zich te schikken naar de statuten.
(82037)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 11 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

2. Bestemming van het resultaat.

Kor-Invest, naamloze vennootschap,

3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

Haantjesstraat 12-14, 8520 Kuurne

4. Rondvraag.

H.R. Kortrijk 74176 — BTW 405.329.148

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82041)

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 15 uur,
op de zetel van de vennootschap.
Agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997. 2. Kwijting aan de bestuurders. Om toegelaten te worden tot de vergadering,
gelieve zich te schikken naar de statuten.
(82038)

Liebert, naamloze vennootschap,
Terheydestraat 11, 1640 Sint-Genesius-Rode
H.R. Brussel 558270 — BTW 446.700.341
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur, op de maatschappelijke zetel.

De Korenaar, naamloze vennootschap,
Agenda :

Industrieweg 50, 3620 Lanaken

1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening over het
boekjaar 1997. 3. Bestemming van de winst. 4. Kwijting aan de
bestuurders. 5. Rondvraag.

H.R. Tongeren 63364 — BTW 433.269.997

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 12.30 uur op de
maatschappelijke zetel.

Linced, naamloze vennootschap,
Kortrijksestraat 28, 8501 Heule

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82042)

H.R. Kortrijk 115689 — BTW 434.447.261
afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82039)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26 juni 1998, om 14 uur op de maatschappelijke zetel. Agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming van het resultaat. 4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Ontslag & herbenoeming bestuurders.
6. Allerlei. Zich schikken naar de statuten.
(82043)

Maurice Levrau, naamloze vennootschap,

Littowest, naamloze vennootschap,
Michel Gillemanstraat 7, 9060 Zelzate

Oeselgemstraat 67, 8720 Wakken

H.R. Gent 188247 — BTW 448.526.614

H.R. Kortrijk 86364 — BTW 412.468.348

De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
algemene vergadering die zal gehouden worden op vrijdag
26 juni 1998, om 14 uur.

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 10.30 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.

Agenda :

2. Goedkeuring van de balans en resultatenrekening per 31.12.1997.

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.

3. Bestemming van het resultaat.

2. Goedkeuring jaarrekeningen.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

3. Bestemming van het resultaat.

5. Benoeming extern accountant.

4. Kwijting aan de bestuurders en commissaris.

6. Herbenoeming bestuurders.

5. Benoemingen.
6. Rondvraag.

(82040)

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten. Neerlegging der aandelen ten minste vijf
dagen voor de vergadering, op de maatschappelijke zetel.
(82044)
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Immo Lomax, naamloze vennootschap,
Dorpstraat 53, 2950 Kapellen

La Luna, naamloze vennootschap,
De Coninckplein 15, 2060 Atnwerpen

H.R. Antwerpen 306100 — NN 453.663.159

H.R. Antwerpen 310454 — BTW 455.259.701

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal plaatshebben op 26 juni 1998, om 20 uur.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.

Jaarvergadering op 26/06/1998, te 19 uur, op de maatschappelijke
zetel. Agenda : 1. Verslag raad van bestuur (incl. art. 60). 2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting, ontslag en benoeming bestuurders. 5. Rondvraag. Zich
richten naar statuten.
(82049)

2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten per 30 december 1997.
3. Aanwending resultaten.

Maritime, naamloze vennootschap,
Distellaan 5, 8434 Middelkerke (Westende)

4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag.

(82045)

H.R. Veurne 31410 — BTW 436.242.553
Loomans Plastics, naamloze vennootschap,
Lodewijk De Raetstraat 3, 3920 Lommel

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur, op de
maatschappelijke zetel.

H.R. Hasselt 77020 — BTW 441.237.360
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, om
18 uur.
Dagorde :
1. Verslagen van Bestuurders. 2. Goedkeuring der jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat. 4. Ontlasting aan de bestuurders.
5. Varia. Om toegelaten te worden tot de vergadering, zich schikken
naar de statuten.
(82046)

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82050)

Immo Loonbeek, naamloze vennootschap,
Koningin Astridplein 5, 1090 Brussel (Jette)

Marlau Consulting, naamloze vennootschap,
Hof ter Triest Tweede Doorsnijstraat, 1 8531 Bavikhove

H.R. Brussel 95247
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering der aandeelhouders die zal gehouden worden op zaterdag
27 juni 1998, te 20 uur, op de maatschappelijke zetel, met de volgende
dagorde :
1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring van de jaarrekening.

H.R. Kortrijk 118805 — BTW 437.811.676

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te
wonen, die zal plaatshebben op 26 juni 1998, om 14 uur, op de zetel
van de vennootschap, met volgende agenda :
1. Lezing van de jaarrekening per 31 december 1997. 2. Goedkeuring van de jaarrekening. 3. Kwijting aan de bestuurders. 4. Goedkeuring van de toewijzing van het resultaat. 5. Statutaire benoemingen.

3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.

(82051)

De raad van bestuur.

5. Statutaire benoemingen.
6. Allerlei.
Zich schikken naar de statuten.

Menten, naamloze vennootschap,
Rietmusweg 99, 3700 Tongeren

(82047)

H.R. Tongeren 56312 — BTW 424.567.617
LPR Group, naamloze vennootschap,
Bokrijkstraat 10, 3500 Hasselt
H.R. Hasselt 64155 — BTW 427.564.023
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 25 juni 1998, om 10 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op vrijdag 26 juni 1998, om 17 uur
op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening afgesloten op 30 april 1997

1. Verslag van de raad van bestuur;

3. Bestemming van het resultaat

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997;

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

3. Kwijting aan de bestuurders;

5. Ontslag en benoeming bestuurders.

4. Rondvraag aan de bestuurders.

6. Rondvraag.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82048)

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82052)

19668

BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.1998 — MONITEUR BELGE
Immo Menten, naamloze vennootschap,
18de Oogstwal 23 bus 2, 3700 Tongeren

3. Bestemming van het resultaat

H.R. Tongeren 73925 — BTW 450.587.368

5. Rondvraag

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoeming van bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82053)
Mercier Ets. générales, société anonyme,
rue du Chenois 1, 6031 Monceau-sur-Sambre
H.R. Charleroi 188402
Les actionnaires sont invités à l’assemblée générale ordinaire qui se
tiendra le 26 juin 1998 à 18 heures au siège social.
Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d’Administration.
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1997.
3. Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs.
5. Divers.
Se conformer aux statuts.
(82054)
Mol Cy, naamloze vennootschap,
Diksmuidesteenweg 63, 8830 Hooglede

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82056)

Apotheek Mevrouw Mortelmans - Lantsoght,
naamloze vennootschap,
Mechelsesteenweg 105, 2220 Heist-op-den-Berg
H.R. Mechelen 55914 — BTW 422.805.578
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 20 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82057)

Muffels Leon Bosontginning, naamloze vennootschap,
Meeënweg 100, 3600 Genk
H.R. Tongeren 63836 — BTW 434.002.843
Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel
26 juni 1998, om 19 uur. — Agenda : 1. Bespreking
2. Goedkeuring jaarrekening 3. Kwijting bestuurders
ontslag,
kwijting,
benoeming
en
vergoeding
5. Varia

H.R. Kortrijk 107108 — BTW 426.586.303

Groep Muffels, naamloze vennootschap,
Meeënweg 100, 3600 Genk

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 18 uur, op de
maatschappelijke zetel.

H.R. Tongeren 78872 — BTW 455.966.217

Agenda :

op

Jaarvergadering op de
26 juni 1998, om 10 uur.

maatschappelijke

zetel

op vrijdag
jaarrekening
4. Eventueel
bestuurders
(82058)

op

vrijdag

1. Verslag van de raad van bestuur en de commissaris.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82055)

Agenda : 1. Bespreking jaarrekening 2. Goedkeuring jaarrekening
3. Kwijting bestuurders 4. Eventueel ontslag, kwijting, benoeming en
vergoeding bestuurders 5. Varia.
(82059)

Moraco Belgium, naamloze vennootschap,
Luikersteenweg 227, 3500 Hasselt

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering bij te wonen
die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 15 uur op de maatschappelijke zetel.

H.R. Hasselt 91569 — BTW 456.165.561

De Nachtegaal, naamloze vennootschap,
Ebbestraat 10, bus 35, 8300 Knokke-Heist
H.R. Brugge 65337 — BTW 423.765.779

Dagorde :
De aandeelhouder worden uitgenodigd op de algemene vergadering
van aandeelhouders welke zal doorgaan op 26 juni 1998, om 15 uur op
de zetel van de vennootschap.
Agenda :
1. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997

1. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997.
2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Kwijting bestuurders.
4. Bezoldigingen.
5. Allerlei.
Zich houden naar de statutaire beschikkingen.

(82060)
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Rederij De Pauw, naamloze vennootschap,
Blakenberg 15, 1861 Wolvertem

New Construction Systems, naamloze vennootschap,
Derbystraat 381, 9051 Sint-Denijs-Westrem

H.R. Brussel 404916

H.R. Gent 134241 — BTW 423.603.255

De aandeelhouders worden verzocht de algemene vergadering bij te
wonen, welke zal plaatsvinden op 26/6/98 te 14 uur op het adres van
de vennootschap.

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene
vergadering die zal gehouden worden op donderdag 25 juni 1998, te
14 uur.
Agenda :

Agenda :

1. Verslagen van de raad van bestuur.

1. Samenstelling bureau.

2. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997.

2. Verslagen.

3. Bestemming van het resultaat.

3. Toepassing art. 103 Venn. W.

4. Decharge aan de bestuurders.
5. Ontslagen en benoemingen bestuurders en benoemingen nieuwe
bestuurders.
6. Varia.
(82064)

4. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/97.
5. Bestemming van het resultaat.
6. Verlenen van kwijtingen.
7. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen.

Tony De Pauw, naamloze vennootschap,
Ten Heuvel, Blakenbergen 15, 1861 Wolvertem

8. Rondvraag.
Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de
statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W. zijn voor de aandeelhouders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren, zal dit betaalbaar worden gesteld bij de vestigingen ven de GENERALE BANK
vanaf 1/8/98.
(82061)

H.R. Brussel 416382 — BTW 418.631.115
De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering te willen bijwonen, die zal gehouden worden op 25 juni 1998, te
9 uur.
Agenda :

Odrada International, naamloze vennootschap,

1. Verslagen van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring der jaarrekening per 31 december 1997;

Molsesteenweg 46, 2490 Balen

3. Bestemming van het resultaat;

H.R. Turnhout 59831 — BTW 434.103.308

4. Decharge aan de bestuurders;

Uitnodiging tot de jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op
vrijdag 26 juni 1998, om 18 uur.

5. Ontslagen en benoemingen bestuurders en benoeming nieuwe
bestuurders;
6. Varia.

(82065)

Agenda :
Peeters en zoon, naamloze vennootschap,
Pleinstraat 18, 2221 Booischot

1. Jaarverslag.
2. Bespreking van de jaarrekening op 31 december 1997.

H.R. Mechelen 78320 — BTW 451.605.868

3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 1997.
4. Kwijting aan de bestuurders.
Neerlegging der aandelen: zich schikken naar de statuten.

(82062)

Algemene vergadering 26 juni 1998, om 21.00 u.
Agenda :

Othago, naamloze vennootschap,
Bergstraat 161, 2220 Heist-op-den-Berg
H.R. Mechelen 68410 — BTW 440.636.752

— bespreking jaarrekening en jaarverslag 31 december 1997
— goedkeuring jaarrekening.
— kwijting bestuurders.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(82066)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 20 uur, op de maatschappelijke zetel.

Van de Perre, naamloze vennootschap,
Vleerakkerstraat 15, 2100 Deurne

Agenda :

H.R. Antwerpen 296015 — BTW 449.822.454

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 maart 1997;
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting ter verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.
(82063)

Jaarvergadering op 26/06/98 te 20 uur, ten zetel van de maatschappij.
Agenda : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening per 31/12/
1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting verlenen aan de leden van
de raad van bestuur & vaststelling vergoeding. 5. Herbenoeming
bestuurders & afgevaardigd-bestuurder. 6. Uitkering dividenden. Zich
schikken naar de bepalingen van de statuten.
(82067)

De raad van bestuur.
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Pet Partners, naamloze vennootschap,
Bannerlaan 77, 2280 Grobbendonk
H.R. Turnhout 70809 — BTW 448.939.853

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998 18 uur, op de maatschappelijke
zetel.
Agenda : 1. Verslag van de bestuurders. 2. Goedkeuring jaarrekening. 3. Aanwending van de resultaten. 4. Kwijting aan bestuurders.
5. Rondvraag. 6. Verlenging benoeming bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te houden aan de statuten.
(82068)

Planckaert Invest, naamloze vennootschap,
Eugenie Terlinckplein 17, 8670 Koksijde
BTW 442.055.328

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 27 juni 1998
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur.

Renardo Trading, naamloze vennootschap,
Terbekehofdreef 43, 2610 Wilrijk/Antwerpen
H.R. Antwerpen 273308 — BTW 438.819.189
De aandeelhouders worden in jaarvergadering bijeengeroepen op de
maatschappelijke zetel op vrijdag 26 juni 1998, om 16 uur.
Agenda :
1. Rapport en beraadslaging inzake handelingen beoogd door artikel
60 Venn. W.
2. Jaarverslag van de raad van bestuur.
3. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
per
31 december 1997.
4. Bezoldigingen bestuurders.
5. Resultaatbestemming
6. Kwijting aan de bestuurders.
7. Benoeming bestuurders.
8. Rondvraag.
Om geldig aanwezig of vertegenwoordigd te zijn dienen de wettelijke en statutaire bepalingen nageleefd te worden. Neerlegging van de
aandelen geschiedt op de maatschappelijke zetel.
De raad van bestuur.
(82072)
Renting-Car Trucks, naamloze vennootschap,
Klaverbladstraat 21, 3560 Lummen
H.R. Hasselt 71761 — BTW 435.480.213

2. Goedkeuring der jaarrekening afgesloten op 31 december 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(82069)

Jaarvergadering op 26 juni 1998, om 16 uur op de maatschappelijke
zetel. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur; 2. Jaarrekening per
31 december 1997;-Bestemming resultaat;3. Kwijting,ontslag en benoeming bestuurders; 4. Rondvraag. Zich schikken naar de statuten.
(82073)
Rogia, naamloze vennootschap, in vereffening

Podelmo, naamloze vennootschap,

Maatschappelijke zetel : Meir 12, 2000 Antwerpen

Heulestraat 84, 8560 Wevelgem-Gullegem

H.R. Antwerpen 312408

H.R. Kortrijk 101498 — BTW 423.038.972

De jaarvergadering zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 16 uur
op de zetel van de vennootschap :
Agenda :
1. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997; 2. Kwijting aan de bestuurders.
(82070)

Publi Sport, naamloze vennootschap,

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering die zal gehouden worden op 24 juni 1998, om 19 uur op de maatschappelijke zetel, met als agenda :
1. Kennisname van de door de vereffenaar opgestelde jaarrekening.
2. Stand van de vereffening.
3. Diversen.
Om de vergadering bij te wonen dienen de aandeelhouders zich te
schikken naar de statuten.
De aandelen aan toonder kunnen gedeponeerd worden op de zetel.
N.V. Bucon, vereffenaar.
(82074)

Dorp 121, 2230 Herselt
H.R. Turnhout 33701 — BTW 415.751.797

Van Rompaey, naamloze vennootschap,
Liersesteenweg 130, 3130 Begijnendijk
H.R. Leuven 87832 — BTW 452.001.291

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag raad van bestuur.
2. Bestemming van de resultaten.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82071)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 18.30 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82075)
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Luc Selis & C˚, naamloze vennootschap,
Sliehaagstraat 35, 3600 Genk
H.R. Tongeren 67324 — BTW 439.315.077
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur, op de maatschappelijke zetel.

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Ontslag en benoemingen van bestuurders.
6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82079)
Steg-Jola, naamloze vennootschap,
Bedrijfsstraat 28, 3500 Hasselt

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders;
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82076)

H.R. Hasselt 59489 — BTW 423.383.026
Jaarvergadering op de maatschappelijke zetel op 26/06/1998, om
18.00 uur.
Agenda: 1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing jaarrekening per
31/12/97. 3. Goedkeuring jaarrekening. 4. Ontlasting raad van
bestuur. 5. Allerlei.
(82080)
Stone Gallery, naamloze vennootschap,
Markt 100, 9800 Deinze

Sfelk-Immo, naamloze vennootschap,
Rode Dreef 37, 2970 Schilde

H.R. Gent 168789 — BTW 449.634.590

H.R. Antwerpen 258829 — BTW 431.361.275
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 10 uur met
volgende dagorde :
1. Lezing van de jaarrekening op 31 december 1997.
2. Goedkeuring van deze jaarrekening.
3. Aanwending van het resultaat.
4. Kwijting aan bestuurders.
5. Benoemingen.
6. Verscheidene.

(82077)

Sovereign Management, naamloze vennootschap
Herentalsstraat 1 bus 3, 2300 Turnhout

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel op zaterdag
27 juni 1998, om 10.00 uur.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Goedkeuring van de jaarrekening;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Benoeming van een commissaris-revisor;
6. Varia.
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (82081)
Storco, naamloze vennootschap
Sociale zetel : Nattendries 12, 1540 Herne

H.R. Turnhout 81962 — BTW 449.207.988

BTW 429.756.916

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998, te 18 uur.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 18 uur.

Agenda :

Dagorde :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Resultaatsbestemming.
4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Vergoeding bestuurders.
6. Rondvraag.
Om toegelaten te worden tot de vergadering gelieve zich te schikken
naar artikel 21 van de statutaire bepalingen.
(82078)
Standa, naamloze vennootschap,
Ruitersdreef 3, 9090 Melle

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van balans en resultatenrekening per 31.12.1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge te verlenen aan bestuurders.
5. Ontslag en benoeming bestuurders.
6. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82082)
Immobilière Sud, naamloze vennootschap,
Twee Dreven 24, 9830 Sint Martens Latem

H.R. Gent 136302 — BTW 425.041.033

H.R. Gent 9

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 juni 1998, om 10 uur op de maatschappelijke zetel.

Datum algemene vergadering: vrijdag 26 juni 1998, om 15.00 uur op
de maatschappelijke zetel.
Agenda van de algemene vergadering.

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
31 december 1997.
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1. Samenstelling bureau.
afgesloten

op

2. Verslagen.
3. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997.
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4. Bestemming van het resultaat.

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.

5. Verlenen van kwijtingen.

5. Herbenoeming bestuurders plus afgev. bestuurders.
6. Rondvraag.

6. Ontslagen, benoemingen en bezoldigingen.

De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82086)

7. Rondvraag.
Het bestuur vraagt de aandeelhouders zich te gedragen conform de
statuten. De stukken bedoeld in art. 78 Venn. W. zijn voor de aandeelhouders beschikbaar op de zetel van de vennootschap. Indien de
algemene vergadering besluit een dividend uit te keren zal dit betaalbaar gesteld worden bij de vestigingen van KREDIETBANK vanaf
15 september 1998.
(82083)

Techni-Coat Belgium, naamloze vennootschap,
Westdijk 138, 2830 Tisselt

Marcel Tack, naamloze vennootschap,
Heerbaan 4, 8530 Harelbeke

Bijeenroeping algemene vergadering aandeelhouders, op de maatschappelijke zetel d.d. 26 juni 1998, te 19.00 uur.

H.R. Kortrijk 135319
De jaarvergadering zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel, op 27 juni 1998, om 11 uur met volgende agenda:
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.
3. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
4. Bestemming van het resultaat.

H.R. Mechelen 52430 — BTW 419.341.490

Agenda:
1. Verslag raad van bestuur en zijn goedkeuring
2. Bespreking jaarrekening per 31 december 1997
3. Goedkeuring bestemming van het resultaat
4. Kwijting bestuurders
5. Rondvraag

(82087)

Teko, naamloze vennootschap,
Moerplas 67, 2870 Puurs
H.R. Mechelen 63344

5. Hernieuwing van het mandaat van de bestuurders.
6. Rondvraag.
Om deel te nemen aan de vergadering, zich schikken naar de
statuten.
(82084)

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998 om
19 uur.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.

Tahonpatri, naamloze vennootschap,
Leon Spilliaertstraat 1, 8300 Oostende

2. Goedkeuring jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.

H.R. Oostende 49506

4. Kwijting aan bestuurders.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op 26 juni 1998
Agenda :

5. Ontslagen en benoemingen.
6. Rondvraag.
Zich gedragen naar de statuten om toegelaten te worden tot de
vergadering.
(82088)

1. Jaarverslag van de raad van bestuur.
Garage Thuy, naamloze vennootschap,
Lakborslei 81, 2100 Antwerpen (Deurne)

2. Goedkeuring der jaarrekening.
3. Bestemming van het resultaat.

H.R. Antwerpen 236008 — BTW 424.309.375

4. Kwijting aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de bepalingen van
de statuten.
(82085)

Tavernier, naamloze vennootschap,
Oostendebaan 41, 8470 Gistel
H.R. Oostende 43632 — BTW 433.769.746

Tjen Mobil, naamloze vennootschap,
Steenweg op Dendermonde 70, 9308 Hofstade

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 27 juni 1998, te 15 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Jaarverslag.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

3. Bestemming van de resultaten.

jaarrekening

afgesloten

Jaarvergadering op 26/06/98 te 11 uur, ten zetel van de maatschappij. — Dagorde : 1. Jaarverslag. 2. Goedkeuring jaarrekening per
31 december 1997. 3. Bestemming resultaat. 4. Kwijting verlenen aan
de leden van de raad van bestuur en vaststelling vergoeding. 5. Uitkering dividenden. Zich schikken naar de bepalingen van de statuten.
(82089)

op

H.R. Antwerpen 61376 — BTW 448.822.067
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering op
26 juni 1998, te 10.00 uur op de maatschappelijke zetel. —
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van de
jaarrekening per 31 december 1997. 3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders. 5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82090)
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Karel Oomsstraat 1, 2018 Antwerpen

Tyre and Wheel Engineering Company, afgekort : Tweco,
naamloze vennootschap,
Skaldenstraat 121 C1, 9042 Sint-Kruis-Winkel

H.R. Antwerpen 269348 — BTW 437.193.648

H.R. Gent 179560 — BTW 456.514.365

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
26 juni 1998, om 14.00 uur.

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 14 uur, op de maatschappelijke zetel.

Toditec, naamloze vennootschap,

Agenda : 1. Art.60 Venn. wet; 2. Verslag van de raad van bestuur;
3. Goedkeuring jaarrekening; 4. Kwijting bestuurders; 5. Bestemming
resultaat; 6. Ontslagen en benoemingen; 7. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven zich te schikken naar de statuten en de
wettelijke voorschriften ter zake.
(82091)
De raad van bestuur.

Tol, naamloze vennootschap,

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 1998.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82094)

Elisabethlaan 125, 3200 Aarschot
Urmijo, naamloze vennootschap,
Nieuwstraat 22, 8530 Harelbeke
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op
26 juni 1998, om 14 uur.
Agenda :

van

de

jaarrekening

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, welke zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 14 uur op
de maatschappelijke zetel.
Agenda :

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

H.R. Kortrijk 140411 — BTW 460.134.643

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Décharge van de bestuurders.
5. Allerlei.
6. Herbenoeming bestuurders.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82092)

1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82095)
Vandenbussche Industrie, naamloze vennootschap,
Bozestraat 41, 8501 Kortrijk/Heule
H.R. Kortrijk 131942 — BTW 452.227.163

Truco, naamloze vennootschap,
Diksmuidsesteenweg 68, 8840 Staden

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 15 uur in de maatschappelijke zetel.

H.R. Kortrijk 107109 — BTW 426.588.083

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 16 uur, op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
Jaarrekening :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris.
5. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris m.b.t. de
geconsolideerde jaarrekening.
6. Voorleggen van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.
7. Benoeming bestuurders.
8. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82093)

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82096)
Algemene Bouw- en Betonwerken Vaneenoo,
naamloze vennootschap,
Bedelfstraat 11, 8750 Wingene
H.R. Brugge 72197 — BTW 441.504.903
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 10 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor;
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2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
afgesloten
op
31 december 1997;
3. Bestemming van het resultaat;
4. Decharge te verlenen aan de bestuurders en aan de commissarisrevisor;
5. Allerlei.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82097)

4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Goedkeuring bezoldigingen.
6. Benoeming bestuurders.
(82101)
De raad van bestuur.
Verdonck-Minne, naamloze vennootschap
Karel Janssenslaan 29/15, 8400 Oostende
NN 405.301.236

V.D.M., naamloze vennootschap,
Kempenaerestraat 46, 2860 Sint-Katelijne-Waver

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de algemene vergadering die zal plaatshebben op zaterdag 27 juni 1998, om 17 uur.

H.R. Mechelen 66117 — BTW 436.914.922

Agenda :

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
17 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. per 31 december 1997.
3. Bestemming resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders gelieven vijf dagen op voorhand hun aandelen
neer te leggen op de maatschappelijke zetel.
(82098)
De raad van bestuur.

1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur
2. Goedkeuring van de jaarrekening op 31/12/1998
3. Decharge aan de bestuurders
4. Bestemming van het resultaat
5. Varia.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82102)
V.H.D. Finance, commanditaire vennootschap op aandelen,
Museumlaan 65, 3080 Tervuren
H.R. Leuven 88861 — BTW 453.050.970
De aandeelhouders van de vennootschap worden uitgenodigd tot de
algemene vergadering die zal gehouden worden op de maatschappij,
op vrijdag 26 juni 1998, om 20 uur.

Immo Verbeeck, naamloze vennootschap,
Markt 8, 3980 Tessenderlo
H.R. Hasselt 71664 — NN 050.661.714

Agenda :

jaarvergadering, op de maatschappelijke zetel, op 25 juni 1998, om
11 uur. — Agenda : 1. Verslag raad van bestuur. 2. Lezing jaar- en
resultatenrekening. 3. Goedkeuring van voornoemde stukken. 4. Kwijting van hun bestuur aan de leden van de raad van bestuur en aan de
commissaris. 5. Bestemming resultaat. 6. Benoeming. 7. Rondvraag.
(82099)

1.
2.
3.
4.
5.

Lezing verslag van de zaakvoerder
Goedkeuring van de jaarrekening
Bestemming resultaat
Décharge aan de zaakvoerder
Diversen

(82103)

Vinal, naamloze vennootschap
Frankrijklei 37, 2000 Antwerpen

Verberck, naamloze vennootschap,
Slachthuisstraat 69 9100 Sint-Niklaas

H.R. Antwerpen 234253 — BTW 424.043.121

H.R. Gent 140193 — BTW 427.658.449
De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen, die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 10.00 uur
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Lezing van de jaarrekening op 31 december 1997.
Goedkeuring van deze jaarrekening.
Aanwending van het resultaat.
Kwijting aan bestuurders.
Verscheidene.

(82100)

Tandtechnisch Labo Vercruysse Stefaan, naamloze vennootschap,
Oostnieuwkerksesteenweg 41, 8800 Roeselare

De ganse Algemene Vergadering van 26 juni 1998, te 15 uur wordt
gehouden op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
— Verslag van de raad van bestuur
— Lezing van het jaarverslag
— Lezing van het verslag van de Commissaris-Revisor
— Benoeming van een nieuwe Commissaris-Revisor
— Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 maart 1998 en
bestemming van het resultaat
— Kwijting van hun beheer aan de leden van de raad van bestuur
— Ontslag van de bestuurder
— Benoeming van nieuwe bestuurders
— Rondvraag
(82104)

H.R. Kortrijk 125584 — BTW 446.065.782
De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal plaatshebben op zaterdag 27 juni 1998, om
14 uur in de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.

afgesloten

per

Vyncke Verkoopskantoor, naamloze vennootschap,
Damweg 9, 8530 Harelbeke
H.R. Kortrijk 111833 — BTW 430.109.480
Jaarvergadering op 26 juni 1998, om 14 uur op de zetel. Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaatsaanwending. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun
vergoeding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(82105)
De raad van bestuur.
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Vyverryck, naamloze vennootschap,
Zelebaan 93, 9160 Lokeren

Taxi Albert Witters, naamloze vennootschap,
Kuringersteenweg 299, 3500 Hasselt

H.R. Sint-Niklaas 49596 — BTW 443.174.390

H.R. Hasselt 70250 — BTW 433.784.295

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de jaarvergadering die
zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 15 uur, op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jaarverslag.
Goedkeuring van de Jaarrekening.
Besluit nopens de resultaten.
Decharge aan Bestuurders.
Verlenging mandaat Bestuurders.
Varia.

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, te 17 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda : 1. Verslag van de raad van bestuur. 2. Goedkeuring van
de jaarrekening afgesloten op 31 december 1997. 3. Bestemming van
het resultaat. 4. Kwijting te verlenen aan bestuurders. 5. Ontslag en
benoeming bestuurders. 6. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82110)

(82106)

Wynant Noel, naamloze vennootschap,
Brugsestraat 62, 8500 Kortrijk

De Wal, naamloze vennootschap,
Generaal Jungbluthlaan 9, 8400 Oostende

H.R. Kortrijk 77048 — BTW 415.518.306

H.R. Oostende 39603 — NN 427.047.151
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de
gewone algemene vergadering van aandeelhouders die op vrijdag
26 juni 1998, om 21 uur zal gehouden worden op de maatschappelijke
zetel van de vennootschap.
Agenda :
1. Lezing, bespreking en goedkeuring van de verslagen.
2. Bespreking en goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening
over het boekjaar dat afsloot.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Het verlenen van kwijting.
5. Ontslagen en benoemingen.
6. Diversen.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de bepaling van de statuten.
(82107)
Wapro, naamloze vennootschap,
Bijkhoevelaan 3, 2110 Wijnegem
H.R. Antwerpen 197016 — BTW 413.810.809
Jaarvergadering op 26 juni 1998, om 18 uur in de zetel. Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaatsaanwending. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun
vergoeding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag. De raad van
bestuur.
(82108)

De aandeelhouders worden verzocht de jaarvergadering te willen
bijwonen die zal gehouden worden op 26 juni 1998, om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring
31 december 1997.

van

de

jaarrekening

afgesloten

op

3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting te verlenen aan de bestuurders.
5. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82111)

Xenon, burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen,
Vaartstraat 13, 1000 Brussel
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
Brussel, nr. 2 640

De algemene vergadering zal plaatshebben op vrijdag 26 juni 1998,
om 11 uur op de maatschappelijke zetel, met als dagorde :
1. Verslag raad van bestuur
2. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997

Wauters Tanktransport, naamloze vennootschap,
Industriepark Zwaarveld 35, 9220 Hamme
H.R. Dendermonde 30100 — BTW 404.135.553

3. Bestemming resultaat
4. Ontlasting aan bestuurders
5. Allerlei
De aandeelhouders dienen zich te gedragen naar de statuten. (82112)

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel, op
26 juni 1998, te 15 uur.
Immo Ygrek, naamloze vennootschap,
Nijverheidslaan 8, 8560 Gullegem

Agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur;
2. Verslag van de commissaris-revisor;
3. Goedkeuring
van
de
jaarrekening,
afgesloten
per
31 december 1997;
4. Kwijting aan de bestuurders;
5. Kwijting aan de commissaris-revisor;
6. Benoeming van bestuurders;
7. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82109)

H.R. Kortrijk 119475 — NN 438.493.052
Jaarvergadering op 27 juni 1998, om 10 uur op de zetel.
Agenda :
1. Goedkeuring jaarrekening per 31 december 1997. 2. Resultaatsaanwending. 3. Kwijting aan bestuurders en goedkeuring van hun
vergoeding. 4. Ontslagen en benoemingen. 5. Rondvraag.
(82113)

De raad van bestuur.
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Immo Aartselaar, naamloze vennootschap,
Markgravestraat 10, 2000 Antwerpen

Energie Centrum voor Industriële en commerciële toepassingen,
naamloze vennootschap, Vestinglaan 32/34, 2640 Mortsel

H.R. Antwerpen 285515 — NN 445.000.465

BTW 451.917.852

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de Bijzondere algemene
vergadering die zal gehoudenworden op 25 juni 1998, om 20 uur op de
maatschappelijke zetel.

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Bijzondere Algemene
Jaarvergadering op 24 juni 1998, om 20.00u, te 2980 Zoersel, Kwikaard
104.
Agenda :

Agenda :
1. Opening.
2. Verderzetting van de activiteiten.
3. Rondvraag.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
statuten.
(82114)
Beaulieu Real, naamloze vennootschap,
Groene Dreef 19, 9770 Kruishoutem
H.R. Oostende 19484 — BTW 412.484.382

1. Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris-revisor.
2. Goedkeuring
van
de
jaarrekening,
afgesloten
op
31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Decharge aan de bestuurders en aan de commissaris-revisor.
5. Benoeming en/of ontslag van de bestuurders en commissarisrevisor.
6. Diverse.
(82117)
Etablissementen Helsmoortel Gebroeders, naamloze vennootschap,
Generaal Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen 1
H.R. Antwerpen 21313 — BTW 404.961.142

De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de jaarvergadering die
zal gehouden worden op vrijdag 26 juni 1998, om 16 uur op de maatschappelijke zetel.
Agenda :
1. Jaarverslag van de raad van bestuur en verslag van de
commissaris-revisor.
2. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op
31 december 1997.
3. Statutaire kwijtingen.

Bijzondere algemene vergadering
De raad van bestuur nodigt alle aandeelhouders uit tot de bijzondere
algemene vergadering van aandeelhouders, die zal plaatsvinden op
25.06.1998, om 14 uur op de zetel van de vennootschap te Generaal
Lemanstraat 47, 2018 Antwerpen.
De agenda en voorstellen tot besluit zijn als volgt:
1. Beslissing i.v.m. het overgaan tot aankoop van eigen aandelen.
2. Bepaling van het maximum aantal aan te kopen aandelen.

4. Diverse.
De aandeelhouders dienen zich te schikken naar de statuten. (82115)
D.M.A., naamloze vennootschap,
3500 Hasselt, Luikersteenweg 195
H.R. Hasselt 58402 — B.T.W. 426.660.969
Daar de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 1998 het
door de wet vereiste quorum niet bereikt heeft, worden de aandeelhouders verzocht aanwezig te zijn op de tweede buitengewone algemene vergadering die zal plaats vinden op het kantoor van notaris
Marc Jansen te Hasselt, 3510 Kermt, Diestersteenweg 175, op vrijdag
26 juni 1998, om 10 u.
Deze vergadering zal rechtsgeldig beslissen, ongeacht het aantal der
vertegenwoordigde aandelen.
Agenda :
1. Kapitaalvermindering met 7.030.000 F om het kapitaal te verlagen
van 28.050.000 F tot 21.020.000 F, door terugbetaling in geld van een
gedeelte van het werkelijk volgestort kapitaal à rato van 1.850 F per
aandeel, om het nodeloos hoog kapitaal te herleiden tot de werkelijke
financiële behoeften van de vennootschap.
2. Aanpassing van het doel aan het K.B. van 06.09.1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar.

3. Beslissing nopens de machtiging te geven aan de raad van bestuur
i.v.m. deze aankoop.
4. Bepaling van de geldigheidsdatum waarin de raad van bestuur
kan gebruik maken van zijn machtiging tot inkoop.
5. Bepaling van de minimum en maximum waarde van de voor de
aandelen te betalen vergoeding.
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken naar de
bepalingen van de statuten.
(82118)
Van Pollaert Gebroeders, naamloze vennootschap
Zetel : te 9200 Dendermonde, Mechelsesteenweg 167
H.R. Denddermonde 21275 — BTW 400.332.460
De aandeelhouders worden uitgenodigd tot de buitengewone algemene vergadering van vrijdag 26 juni 1998, om 9 uur op het kantoor
van notaris Christian De Wulf te 9200 Dendermonde, SintChristianastraat 17, met als agenda:
1. wijziging van het maatschappelijk boekjaar derwijze dat het
boekjaar voortaan zal lopen van 1 april tot 31 maart van ieder jaar;
2. verplaatsing van de jaarvergadering naar de eerste dinsdag van
de maand september van ieder jaar;
3. aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen;

3. Aanpassing van artikel 9 i.v.m. het stemrecht bij splitsing van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom.

4. beslissing
31 maart 1999;

4. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande beslissingen en
aan de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de vennootschappenwet.

5. beslissing dat de eerstvolgende jaarvergadering zal worden
gehouden op de eerste dinsdag van september 1999;

5. Machtiging aan de raad van bestuur om de statuten te coördineren.
6. Ontslag en benoemingen bestuurders.
Om aan de vergadering deel te nemen, worden de aandeelhouders
verzocht zich te gedragen overeenkomstig de wet en de statuten.
(82116)

De raad van bestuur.

dat

het

lopend

boekjaar

wordt

verlengd

tot

6. coördinatie van de statuten;
7. varia.
De aandeelhouders worden verzocht om zich te schikken naar de
wettelijke en statutaire vereisten voor deelname aan de algemene
vergadering.
(82119)
De raad van bestuur.
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Steel Service Center Bree, naamloze vennootschap,
Industrieterrein « De Vosstaert », 3960 Bree
H.R. Tongeren 44057 — BTW 413.187.435
De aandeelhouders worden verzocht de buitengewone algemene
vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op 25 juni 1998,
om 10 uur 30, ten kantore van notaris Remi Fagard te Genk, Bochtlaan
29, aangezien op een eerste vergadering die doorging op
4 juni 1998 geen voldoende aanwezigheidsquorum werd bereikt, met
volgende agenda :
1. Verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor
inzake de inbreng in natura.
2. Kapitaalverhoging met 24.500.000 fr., om et te brengen van vijfenvijftig miljoen vijfhonderd duizend (55.500.000) frank op tachtig miloen
(80.000.000) frank, door inbreng in natura, met creatie van tweeduizend
vierhonderdvijftig (2450) nieuwe aandelen « B », zonder aanduiding
van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die onbeperkt zullen delen in het resultaat van
de vennootschap.
3. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng van
schuldvordering.
4. Aanpassing van artikel vijf van de statuten, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand en het nieuwe
aantal aandelen.
5. Aanpassing van artikel 9 van de statuten, met betrekking tot de
rechten tot samenstelling van de raad van bestuur van de vennootschap, door de houders van de oude aandelen enerzijds, en de houders
van de nieuwe aandelen « B » anderzijds.
6. Coördinatie van de statuten.
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4. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 33bis § 2
van de Vennootschappenwet waarin wordt aangegeven in welke
bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het
toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.
5. Toekenning aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen
tot 200 miljoen frank en bepaling van de modaliteiten.
6. Wijziging van de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
7. Wijziging en herwerking statuten.

(82121)

Verheyen Invest, naamloze vennootschap,
Eysegemblok 9, 2650 Edegem
H.R. Antwerpen 252294

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de buitengewone algemene vergadering welke zal gehouden worden in de zetel van de
vennootschap met nagemelde agenda per 25 juni 1998, om 20 uur en
indien deze vergadering niet in getal is op een tweede vergdering
welke zal worden gehouden op zelfde plaats op 16 juli 1998, om
20 uur.
Agenda :
De voorzitter zet uiteen dat de vergadering samengeroepen is om te
beraadslagen over volgende punten :
1. schrapping van de twee laatste woorden van artikel één.

Om aan de vergadering deel te nemen worden de aandeelhouders
verzocht zich te schikken naar artikel 21 van de statuten.
(82120)
De raad van bestuur.

2. schrapping van het tweede en derde lid van artikel twee der
statuten en vervanging door nagemelde tekst : « Hij mag naar iedere
andere plaats in het Vlaamse Gewest als in de tweetalige Brusselse
agglomeratie worden overgebracht, bij eenvoudige beslissing van de
raad van bestuur of van de afgevaardigd-bestuurder ».

Tomaz, naamloze vennootschap,
Achterstenhoek 48, 2275 Lille

3. a) kapitaalvermindering,
teneinde
overbodige
financiële
middelen vrij te maken, met acht miljoen (8.000.000) frank om het
kapitaal te herleiden van drieëntwintig miljoen (23.000.000) frank tot
vijftien miljoen (15.000.000) frank door terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden met vernietiging van
tachtig aandelen. De kapitaalvermindering zal worden afgenomen van
het gestort kapitaal.

H.R. Turnhout 73182 — BTW 429.389.702
Vermits de buitengewone algemene vergadering van 1 juni 1998 niet
geldig heeft kunnen beraadslagen en beslissen worden de aandeelhouders opnieuw uitgenodigd op de jaarvergadering en de buitengewone
algemene vergadering die zal gehouden worden op de zetel van de
vennootschap op 30 juni 1998, om 21 uur, met als agenda:
A. Agenda van de jaarvergadering
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 1997.
3. Bestemming van het resultaat.
4. Kwijting aan de bestuurders.
B. Agenda van de buitengewone algemene vergadering
1. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 235.000,- frank
om het te brengen van 1.880.000,- frank op 2.115.000,- frank door de
creatie van 235 aandelen zonder vermelding van waarde, die dezelfde
rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de
winsten zullen delen vanaf de effectieve inschrijving op de kapitaalverhoging.
Op deze 235 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven in speciën
tegen de globale prijs van 10.400.000,- frank, waarvan 235.000,- frank
kapitaal en 10.165.000,- frank uitgiftepremie en zij zullen volledig
worden afbetaald.
2. Vaststelling van de voorwaarden van uitgifte en afbetaling van de
nieuwe aandelen, onder meer vaststelling van de termijn binnen
dewelke het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden overeenkomstig
artikel 34/bis van de Vennootschappenwet.
3. Tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal met
10.165.000,- frank om het te brengen op 12.280.000,- frank door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie en zonder de
uitgifte van nieuwe aandelen.

b) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden,
indien binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de
schuldeisers volgens artikel 72bis van de Vennootschappenwet geen
zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik
van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van
gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling
overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen
bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.
De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de regionale zetel van
- op - om - uur.
4. schrapping van artikel twintig en drieëntwintig der statuten en
vervanging van artikel twintig door nagemelde tekst : « Onverminderd
de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als
college, onverminderd de bijzondere delegatie door zelfde raad van
bestuur, alsmede onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald met
betrekking tot het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd tegenover derden en treedt zij op in rechte, als eiser of
verweerder, hetzij door twee bestuurders met volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid om de vennootschap geldig te verbinden, hetzij
door een afgevaardigd-bestuurder alleen handelend.
5. schrapping van het tweede lid van artikel negenentwintig der
statuten.
6. hernummering en aanpassing van de statuten aan de genomen
beslissingen.
7. machtiging raad van bestuur om de beslissingen van de algemene
vergadering uit te voeren.
(82122)
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Enseignements de plein exercice :

Openbare Besturen en Technisch Onderwijs

Habillement - coupe - coupe informatisée - coupe-retouches couture - couture informatisée - couture industrielle - gradation mécanisation - étude de modèles - connaissance de la mode - création
textile - dessin technique informatisé - technologie des matières et des
matériaux - technologie des matériaux souples - technovision - sociologie de la mode - marketing de la mode stylisme - T.P. vêtements
masculins et/ou féminins - éducation artistique orientée - vente et
distribution - techniques de diffusion et marketing - organisation du
travail - législation sociale - gestion du produit - connaissance de
gestion - psychologie de la clientèle.

Administrations publiques
et Enseignement technique

OPENSTAANDE BETREKKINGEN − PLACES VACANTES

Institut De Mot-Couvreur, place du Nouveau-Marché-auxGrains 24 (tél. : 511 35 00)

Ville de Bruxelles

Enseignement de plein exercice :
Enseignement de régime linguistique français
Désire constituer une réserve de recrutement :
Pour son enseignement de plein exercice, de professeurs de cours
techniques et/ou de cours de pratique professionnelle dans les spécialités suivantes :
Centre d’Education et de Formation en Alternance, boulevard de
l’Abattoir 50 (tél. : 02/279 52 20)

Prothèse dentaire; Optique - optométrie; Assistance en pharmacie;
Education physique et animation socioculturelle : psychopédagogie et
méthodologie; Puériculture : stages - soins - T.P soins d’hygiène, puériculture, déontologie
Economie sociale et familiale.
Institut Diderot (Communication et Métiers d’Arts), rue des
Capucins 58 (tél. : 512 65 09)
Enseignement de plein exercice :

Enseignement de plein exercice :

Commerce, sciences économiques, sciences sociales, droit, gestion,
législation sociale.

Cuisine et restaurant de collectivités
Manutentionnaire cariste
Electromécanique.
Institut des Arts et Métiers, boulevard de l’Abattoir 50
(tél. : 02/279 52 20)
Enseignement de plein exercice :
Bois

Dessin technique : spécialités : industries graphiques, installations et
graphismes publicitaires, ébénisterie et restauration de meubles, industrie du bois, parachèvement du bâtiment.
Dessin technique - lecture de plans : spécialités : ébénisterie, peinture,
revêtement de murs et sols, parachèvement du bâtiment, industrie du
bois et des matériaux connexes; menuiserie.

Electricité industrielle

Dessin de la spécialité : arts appliqués.

Electronique informatique

Connaissance des matériaux : spécialité : menuiserie.
Psychologie de la publicité : spécialité : installations et graphismes
publicitaires.

Electronique-télécommunication
Mécanique polyvalente

Métré-devis : spécialités : peinture, revêtement de murs et de sols,
menuiserie.

Electromécanique
Equipement du bâtiment (chauffage - sanitaire - industrie du froid)
Installations en chauffage central
Industrie du froid
Construction métallique soudage
Carrosserie

Pratique professionnelle - Travaux pratiques - Travail de machines et
pratique du métier : spécialités : menuiserie, ébénisterie et restauration
de meubles, bois, décoration, peinture recouvrement de murs et de sols,
imprimerie en industries graphiques et arts appliqués, décorationpublicité en arts appliqués, installations et graphismes publicitaires,
industries du bois, prépresse, peinture recouvrement.
Technologie : spécialités : menuiserie, ébénisterie, bois, peinture en
bâtiment, parachèvement du bâtiment, imprimerie, arts appliqués,
installations et graphismes publicitaires, industries graphiques, industrie du bois, peinture.

Electricité : équipements industriels
Fine électromécanique
Conducteur de poids lourds

Histoire des styles : technique du meuble en ébénisterie, peinture,
revêtement de murs et sols.

Mécanique : garage
Automatismes industriels

Connaissance des styles et esthétique : spécialités : installations et
graphismes publicitaires, arts appliqués.

Mécanique des moteurs.
Institut
Bischoffsheim,
(tél. : 217 20 18)

rue

de

la

Blanchisserie

52

Enseignement de plein exercice :

Formes et couleurs : spécialité : arts appliqués, installations et
graphismes publicitaires.
Graphismes publicitaires.

Affs plastiques - décoration - décoration intérieure - décoration
plane - création décorative et publicitaire - création textile - décorationpublicité - dessin technique - dessin scientifique infographie - expression en volume - composition et création - composition publicitaire composition architecturale - étude de la lettre - photographie - reprophotographie - expression en volume - maquette - technologie - T.P.
lettre-publicité-étalage - technologie de l’impression - modelage - sérigraphie - techniques picturales

Pour son enseignement de promotion sociale, de chargés de cours de
cours techniques et/ou de cours de pratique professionnelle dans les
spécialités suivantes :
I.E.T. de Mécanique, Electricité et Radio-Télévision, boulevard de
l’Abattoir 50 (tél. : 279 52 64)
Enseignement de promotion sociale :

T.P. coiffure dames et/ou messieurs - technologie

- au niveau secondaire supérieur :

Bio-esthétique - manucurie - pédicurie - visagisme - soins du corps.

Automatismes industriels : électriques et pneumatiques;

Institut Bischoffsheim, rue de la Blanchisserie 52 (tél. : 217 20 18)
Institut Paul-Henri
(tél. : 279 37 50)

Spaak,

boulevard

E.

Bockstael

246

Electronique : informatique, électronique de base, techniques digitales, microprocesseurs;
Télécommunications;
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Usinage à commandes numériques, tournage/fraisage, électroérosion;
- au niveau secondaire inférieur :

section Bijouterie
- Dessin préparatoire à la bijouterie
— au niveau CPSS et ESS

Electricité : installateurs en bâtiment;

section Habillement

Electronique : dépanneur radio-télévision;

- Techniques spécifiques ″robe et ensemble″

Mécanique automobile : essence (moteurs, châssis, etc.), électricité,
électronique, techniques spéciales (ABS, ASD, ASR, ESP,...), diesel,
technologies poids lourds (freinage);
Mécanique d’entretien : ajustage, tournage, fraisage, soudure, mécanique générale, physique, métrologie.
Cours de Photographie, rue Claessens, 57 (tél. : 427 52 36)

- Techniques spécifiques ″manteau″
- Techniques spécifiques ″tailleur″
- Techniques spécifiques ″épreuve intégrée″
sections Bijouterie
- Bijouterie-joaillerie

Enseignement de promotion sociale :

- Ciselure

Photographie, retouche-photo.

- Création graphique du bijou

Cours du Soir de Langues, rue E. Allard, 49 (tél. : 511 68 43)
Enseignement de promotion sociale :
Langues germaniques (néerlandais, anglais) et français aux niveaux
secondaires inférieur et supérieur
Institut Diderot, boulevard de l’Abattoir 50, (tél. : 279 51 50)
Enseignement de promotion sociale :
Dessin (spécialité reliure)
Cahier des charges (spécialité : décoration intérieure)
Pratique professionnelle - Travaux pratiques
Travail machines et pratique du métier
(spécialités : menuiserie, ébénisterie, peinture en bâtiment,
tapisserie/garnissage, sculpture/bois, décoration intérieure, impression offset, infographie appliquée au prépresse création, image et PAO,
restauration de livres, reliure/dorure, restauration de meubles anciens)
Dessin technique (spécialités : menuiserie, ébénisterie)
Technologie (spécialités : menuiserie, ébénisterie, peinture en bâtiment, tapisserie/garnissage, sculpture/bois, décoration intérieure,
impression offset, infographie appliquée au prépresse création, image
et PAO, restauration de livres, reliure/dorure, restauration de meubles
anciens)

- Email
- Fonte injectée
- Gemmologie pour la bijouterie
- Gravure
- Histoire du bijou
- Modelage en cire perdue pour fonte injectée
- Sertissage.
Institut des Carrières commerciales, rue de la Fontaine 4
(tél. : 279 58 40)
Enseignement de promotion sociale :
Au niveau secondaire supérieur :
Bureautique
Comptabilité des sociétés
Comptabilité générale
Courrier d’affaires
Dactylographie
Documents commerciaux
Droit civil / Droit social

Histoire des styles

Français

Cours techniques (spécialités : impression offset)

Gestion informatisée

Dessin professionnel (spécialités : peinture en bâtiment, tapisserie/
garnissage, sculpture/bois, impression offset, infographie appliquée au
prépresse création, image et PAO, restauration de meubles anciens)
Harmonie des couleurs (spécialité peinture en bâtiment),
Code métré (spécialité : peinture en bâtiment)
Gestion métré (spécialité : tapisserie/garnissage)

Informatique
Mathématiques
Technique de secrétariat / Traitement de textes
Au niveau supérieur du 1er degré :
Economique :

Croquis

Analyse de bilans

Dessin - modelage

Budget et contrôle de gestion

Gestion.

Commerce extérieur

I.E.T. de la Parure, des Soins de Beauté, de l’Habillement et de la
Bijouterie, boulevard de l’Abattoir 50 (tél. : 279 51 15)
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Comptabilité analytique et T.P.
Comptabilité des sociétés et T.P.

Enseignement de promotion sociale :

Comptabilité générale et T.P.

— au niveau CPSI et ESI

Comptabilité approfondie

sections Parure. Soins de Beauté et Habillement

Comptabilité bancaire

- Coiffure pour dames

Comptabilité et gestion

- Coiffure pour messieurs

Comptes consolidés

- Habillement :

Contrôle interne et externe

- techniques élémentaires

Déontologie et notions de marketing

- techniques d’exécution

Distribution

- Maroquinerie

Documents commerciaux

- Visagisme-manicurie

Economie politique

- Pédicurie

Etudes de marchés

- Grimage

Evaluation des ent. et exp. comptable

19680
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Exercices sténodactylo
Finances publiques

Informatique appliquée aux sciences et aux techniques (Basic, Pascal,
Fortran, Logo sur PC et sur gros systèmes, Word, Excel, Access, Unix...);

Gestion financière et commerciale

Initiation à l’informatique;

Graphisme publicitaire

Installations frigorifiques;

Management

Internet;

Marketing

Mathématiques;

Vente et publicité

Physique; physique industrielle;

Math. financières

Projets et bureau d’études;

Merchandising

Réfrigération et applications;

Organisation économique des entreprises

Régulation;

Psychologie et motivation

Technologie de l’informatique;

Publicité

Technologie du bâtiment;

Rédaction publicitaire

Thermodynamique.

Statistique

Au niveau professionnel secondaire inférieur :

Techniques des achats

Ardoisiers-Couvreurs;

Techniques des relations publiques

Calcul professionnel;

Techniques de secrétariat et déontologie

Carrosserie;

Doc/recrutem.

Chimie et physique appliquée;

Informatique :

Connaissance des matériaux;

Assembler

Dessin professionnel et technique en sanitaire;

Base de données / C et C++ / Cobol

Dessin professionnel et technique en couverture;

Complément de logique de programmation

Dessin professionnel et technique en soudure;

Exercices approfondis d’analyse de programmation

Dessin professionnel et technique en tôlerie;

Informatique de gestion et T.P.

Electricité appliquée (froid, chauffage);

Informatique et T.P.

Histoire de la couverture;

Logique de programmation

Hydraulique

Organisation et exploitation de fichiers

Hygiène et sécurité;

Systèmes d’exploitation

Couverture (zingueur);

Technologie des ordinateurs

Installations gazières (gaziers);

Télétraitement et réseau

Installations sanitaires (plombiers);

Unix

Frigoristes (monteurs-dépanneurs);

Droit :
Droit administratif / civil / commercial / comptable / constitutionnel / des sociétés
Droit pénal

Mathématiques;
Physique-mécanique;
Pratique professionnelle en froid, chauffage, soudure, tôlerie, sanitaire, couverture;

Législation commerciales CEE

Soudage au chalumeau et à l’arc (métaux ferreux et non ferreux);

Pratique de droit

Techniques de couverture;

Langues :
Anglais commercial

Techniques gazières;
Techniques sanitaires;

Courrier d’affaires

Technologie du froid et cycle de réfrigération;

Expression écrite et orale

Tôlerie.

Néerlandais
Sténo anglaise / Sténo néerlandaise.
Cours industriels, boulevard de l’Abattoir 50 (tél. : 279 51 00)
Enseignement de promotion sociale :
Au niveau supérieur du 1er degré et au niveau secondaire
supérieur :

Pour son Académie royale des Beaux-Arts (enseignement
supérieur du 2e degré), rue du Midi 144, à 1000 Bruxelles
(tél. : 511 04 91) de professeurs dans les spécialités suivantes :
Enseignement de plein exercice :
Notions juridiques appliquées à la Publicité et Déontologie
Notions juridiques concernant les arts

Analyse numérique;

Notions de forces mécaniques et résistance des matériaux

Architecture;

Construction (pratique)

Chauffage et applications;

Projections orthogonales

Conditionnement d’air et applications;

Perspective pratique

Dessin technique;

Dessin industriel

Devis et marchés publics;

Histoire des tissus

Electricité et applications;

Décoration d’intérieur (assistant)

Electronique industrielle et applications;

Technologie des peintures, supports et matières
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Moyens audiovisuels
Conditions :
être de nationalité belge ou ressortissant de la CEE;
jouir de ses droits civils et politiques;
être en possession des titres requis;
pour certaines spécialités : satisfaire à un examen d’aptitude professionnelle;
en ce qui concerne l’enseignement artistique supérieur et aussi
longtemps qu’une spécificité de titre n’aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relatIve à la structure genérale de
l’enseignement supérieur, le porteur d’un des titres de capacité exigé
par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu’il
a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années
scolaires au moins.
Renseignements :
Les renseignements d’ordre pédagogique peuvent être obtenus
auprès de la direction de chacune des écoles dont le numéro de
téléphone est repris ci-dessus. Les renseignements d’ordre administratif
peuvent être obtenus auprès du Département Instruction publique de
la ville de Bruxelles :
Tél. :
02/279 38 41/46 pour le plein exercice
02/279 38 42 pour la promotion sociale
02/279 38 45 pour l’enseignement artistique
Candidatures :
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae adressées à
M. l’échevin de l’lnstruction publique de la ville de Bruxelles sont à
envoyer au Centre administratif - Direction générale du Département
Instruction publique, boulevard Anspach 6, 1000 Bruxelles, avant le
30 juin 1998.

Académie royale des Beaux-Arts
(enseignement supérieur du 2ème degré)

19681

Les candidatures doivent parvenir à M. l’échevin de l’Instruction
publique, boulevard Anspach 6 à 1000 Bruxelles, au plus tard le
22 juin 1998.
Renseignements :
d’ordre pédagogique : directeur de l’Académie royale des Beaux-Arts
- tél. 511.04.91;
d’ordre administratif : ville de Bruxelles - Instruction publique tél. 279 38 45.
(17374)
Provincie Antwerpen
De provincie Antwerpen werft medewerkers van niveau A aan.
De functies zijn toegankelijk voor vrouwen en mannen.
Diensthoofd groendomeinen.
Regio Mechelen.
Contractuele aanstelling met mogelijke vaste benoeming na 3 jaar.
Functie :
eindverantwoordelijkheid groendomeinen regio Mechelen;
administratieve en financiële organisatie;
ontwerpen en stimuleren van exploitatie.
Profiel :
managementskwaliteiten;
leidinggevend en communicatievaardig;
inzicht beheer en ontwikkeling groendomeinen.
Diploma :
academisch (universitair) diploma;
hoger onderwijs twee cycli (voorheen lange type), aangevuld met
3 jaar professionele ervaring in een leidinggevende of verantwoordelijke functie.
Diensthoofd Schranshoeve.
Dienst jeugd en vorming in Deurne.
Functie :

Enseignement de régime linguistique français
rue du Midi 144, à 1000 Bruxelles (tél. : 511 04 91)
Recrute :
1) un professeur de moyens audiovisuels à raison de 2 heures/
semaine.
Titres requis : diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur complété par deux années d’expérience utile (arrêté royal du
24 avril 1969);
2) un professeur de technique des peintures, supports et matières à
raison de deux heures/semaine.
Titres requis : diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur complété par deux années d’expérience utile (arrêté royal du
24 avril 1969) ou diplôme de docteur, de licencié, d’ingénieur ou
pharmacien, complété par deux années d’expérience utile (arrêté royal
du 24 avril 1969) et par le certificat d’aptitudes pédagogiques.
Constitue une réserve de recrutement pour :
un assistant de publicité et de communication visuelle à raison de
20 heures/semaine.
Titres requis : diplôme de l’enseignement artistique supérieur dans
la spécialité complété par deux années d’expérience utile (arrêté royal
du 24 avril 1969).
Faire la preuve d’une activité artistique dans la discipline.
Conditions à remplir pour répondre valablement au présent appel
public :
être Belge ou ressortissant d’un état membre de la CEE;
en ce qui concerne l’enseignement artistique supérieur et aussi
longtemps qu’une spécificité de titre n’aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de
l’enseignement supérieur, le porteur d’un des titres de capacité exigé
par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu’il
a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années
scolaires au moins.

algemene leiding dienst;
coördinatie kinderboerderij, sprookjeshuis, kinderopvang;
uitbouwen educatief aanbod.
Profiel :
organisatorische en leidinggevende capaciteiten;
pedagogische kwaliteiten;
visie ontwikkeling educatief aanbod.
Diploma :
academisch (universitair) diploma;
hoger onderwijs twee cycli (voorheen lange type), aangevuld met
3 jaar professionele ervaring in een leidinggevende en/of coördinerende functie van de kinder- en/of jongerensector.
Industrieel ingenieur (landbouw).
Provinciale Dienst voor land en tuinbouw in Sint-Katelijne-Waver.
Functie :
ondersteuning onderzoeksprogramma’s;
coördineren en ontwikkelen meetmethodes;
voorlichting en statistiek.
Profiel :
kennis informatica (statistiek);
onderzoekservaring;
resultaatgericht.
Diploma :
industrieel ingenieur (landbouw);
laatstejaarsstudenten worden ook aanvaard.

19682
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4. drie technisch assistenten - werkman alle diensten (D1-D3).

Algemene voorwaarden :
Vergelijkende examens zullen afgenomen worden, vrouwen worden
aangemoedigd te solliciteren, nationaliteit lidstaat Europese Gemeenschap.
Kandidaturen indienen uiterlijk op 30 juni 1998, bij de Provincie
Antwerpen, personeelsdienst, aanwervingen, Koningin Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen-1.
Inschrijvingsformulieren, functiebeschrijvingen, aanwervingsvoorwaarden en inlichtingen kunnen bekomen worden in het proviciehuis,
tussen 9 en 12 uur, bij de dames Christine Keldermans, Carry
Vermeiren, Josy Alen en Mieke Brouwers, tel. 03/240 54 18/19/20 of
tel. 078/15 24 30 (inwoners provincie Antwerpen buiten zone 03),
fax. 03/216 41 23.
(17375)
Stad Bilzen
Het stadsbestuur van Bilzen gaat over tot de aanwerving van :

Diploma : drie jaar secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld
onderwijs;
5. één politieassistent (B1-B3).
Diploma : maatschappelijk assistent of sociaal verpleger.
De kandidaatstellingen voor deze betrekkingen moeten vergezeld
zijn van een afschrift van het diploma en van het bewijs van de vereiste
ervaring voor wat betreft betrekking 2. Zij dienen ten laatste op
5 juli 1998 bij aangetekende brief gericht te worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Oudenaardsesteenweg 458, 9420 ErpeMere. De datum van de aangetekende brief geldt als bewijs.
Een gedetailleerd inlichtingenblad met de functiebeschrijving, het
examenprogramma en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden is
voor elk van deze functies te verkrijgen op de personeelsdienst,
tel. 053/63 00 33.
(Dit bericht annuleert en vervangt het bericht verschenen in het Belgisch
Staatsblad van 26 mei 1998.)
(17378)

gebouwenambtenaar B1-B3 (m/v), met voltijdse dienstprestaties in
statutair verband.

Gemeente Nevele

Functieomschrijving :
eindverantwoordelijke voor de organisatie, de planning en de uitvoering van beheerswerken aan stedelijke gebouwen.
Diploma : HOKT, graduaat bouwkunde.
Uitgebreide voorwaarden en de functiebeschrijving zijn te verkrijgen
op de personeelsdienst, tel. 089/51 92 69.
De eigenhandig geschreven kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma, dienen uiterlijk op
vrijdag 3 juli 1998 toe te komen, per aangetekend schrijven, bij het
college van burgemeester en schepenen, Klokkestraat 1, 3740 Bilzen,
met, op de omslag, de vermelding van de functie waarvoor men zich
kandidaat stelt.
(17376)
Stad Blankenberge
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

Het college van burgemeester en schepenen van Nevele deelt mede
dat er een betrekking vacant is van veldwachter (m/v).
Voorwaarden :
Belg zijn;
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde betrekking;
de burgerlijke en politieke rechten genieten;
aan de dienstplichtwetten voldoen;
lichamelijk geschikt zijn en een minimum lichaamslengte hebben van
1,63 m zonder schoeisel;
de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en deze van 35 jaar niet bereikt
hebben;
niet bij wet ontzet zijn van het recht wapens te dragen;

Vacatures schooljaar 1998-1999
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de
volgende betrekkingen vacant zijn aan de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord :
het ambt van lera(a)r(es) van : 1 uur algemene muziektheorie, 1 uur
samenspel-ensemble, 3 uren cello, 1 uur algemene inleiding tot de
repertoirestudie, 5 uren algemene verbale vorming, 1 uur dramatische
expressie, 6 uren voordracht, 3 uren toneel, 1 uur repertoirestudie
toneel, 1 uur repertoirestudie voordracht, 1 uur klarinet, 1 uur
begeleidingspraktijk.
De kandidaturen, vergezeld van de nodige bewijsstukken en gericht
aan het college van burgemeester en schepenen, dienen per aangetekend schrijven vóór 15 juli 1998 op het stadhuis, J.F. Kennedyplein, te
8370 Blankenberge, toe te komen.
(17377)
Gemeente Erpe-Mere
Het gemeentebestuur van Erpe-Mere gaat bij vergelijkend examen
over tot de aanwerving in statutair verband van (m/v) :
1. één boekhouder (B1-B3).
Diploma : hoger onderwijs van het korte type richting boekhouden;
2. één administratief medewerker - informaticus (systeembeheerder)
(C1-C3).
Diploma : hoger secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
Ervaring : twee jaar praktische ervaring in een soortgelijke functie.
3. één diensthoofd werken in eigen beheer (B1-B3).
Diploma : graduaat bouw of industrieel ingenieur bouwkunde;

houder zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B;
houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking
genomen wordt voor de aanwerving van niveau 2 bij de rijksbesturen;
binnen een periode van drie jaar voorafgaande aan de uiterste datum
gesteld voor de indiening van de kandidatuur geslaagd zijn voor de
selectieproeven georganiseerd door een trainings- en opleidingscentrum voor politie, erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De kandidaturen moeten, samen met de nodige bewijsstukken vóór
29 juni 1998 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend worden
verstuurd aan het college van burgemeester en schepenen, Cyriel Buyssestraat 15, te 9850 Nevele. Bijkomende inlichtingen 09/321 92 21.
(17380)
Gemeente Waarschoot
Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat er bij
het gemeentebestuur volgende betrekking vacant is in statutaire
verband :
één fulltime betrekking van politieagent (m/v).
Toelatingsvoorwaarden :
1. Belg zijn;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. van onberispelijk gedrag zijn;
4. voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten;
5. de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten en inzonderheid een
lichaamslengte die niet lager is dan 1,63 m.
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Aanwervingsvoorwaarden :
1. de minimumleeftijd die vereist is voor de toelating als aspirantpolitieagent is 18 jaar;
2. de maximumleeftijd voor de toelating als aspirant-politieagent is
35 jaar;
3. houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat ten minste
gelijkwaardig moet zijn met deze die in aanmerking worden genomen
voor de aanwerving in de betrekkingen voor niveau 2 bij de rijksbesturen;
4. niet bij de wet ontzet zijn van het recht wapens te dragen;
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Een gedetaileerde functiebeschrijving kan op eenvoudig verzoek
bekomen worden bij de secretaris van het O.C.M.W., Koutermanstraat 1, 3570 Alken, tel. 011/31 36 18.
Kandidaturen dienen, vergezeld van een voor eensluidend verklaard
afschrift van diploma, aangetekend te worden gericht aan de
O.C.M.W.-voorzitter en worden uiterlijk verwacht op 10 juli 1998.
(17382)
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Ganshoren
Het O.C.M.W. van Ganshoren werft aan :

5. binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de toelatingsdatum in de hoedanigheid van aspirant-politieagent, te rekenen vanaf
het proces-verbaal als bewijs van het slagen voor de laatste selectieproef, geslaagd zijn in de bekwaamheids- en selectieproeven die
georganiseerd worden door een erkend trainings- en opleidingscentrum;

revisor boekhouding expert (licentie in handelswetenschappen optie revisor boekhouding expert).
Inlichtingen : van 9 tot 10 uur, tel. 02/422 57 04.
(17383)

6. politieagenten die over een dienstanciënniteit beschikken van
minstens vijf jaar ingaande op de vaste benoeming in een andere
gemeente zijn vrijgesteld van de leeftijdsvoorwaarde en van het voorziene slagen voor de bekwaamheids- en selectieproeven, evenals het
volgen en slagen van de opleidingscursussen, ingericht overeenkomstig artikel 2, § 1, 1°, van het koninklijk besluit van 7 november 1983
betreffende de opleidings- en trainingscentra voor politieagenten en
veldwachters.

Centre public d’aide sociale Ganshoren

Het college van burgemeester en schepenen zal een bijkomende proef
organiseren onder de vorm van een gesprek met als doel een keuze te
maken onder de verschillende kandidaten die laureaat zijn van de
verplichte selectieproeven.
Bijkomende modaliteitsvereisten :

Le C.P.A.S. de Ganshoren engage :
reviseur expert-comptable (licence en sciences commerciales, option
réviseur export-comptable).
Renseignements : de 9 à 10 heures, tél. : 02/422 57 04.
(17383)
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Vilvoorde
Volgende statutaire betrekking is te begeven bij het O.C.M.W. van
Vilvoorde :

1. uiterlijk bij benoeming in vast dienstverband houder zijn van een
rijbewijs, minstens geldig voor de categorie B;

hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis (M/V).

2. zich akkoord verklaren met aansluiting van hun woning op het
telefoonnet.

Een werfreserve van twee jaar wordt aangelegd.

De kandidatuurstelling, vergezeld van de nodige bewijsstukken, (een
voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma, voor
eensluidend afschrift van attest slagen bekwaamheids- en selectieproeven, een bewijs van goed zedelijk gedrag dat minder dan drie
maanden oud is op 27 juni 1998, uittreksel uit geboorteakte, voor de
mannelijke kandidaten een militiegetuigschrift en voor de kandidaten
die solliciteren in het kader van punt 6 van de aanwervingsvoorwaarden een verklaring van de werkgever betreffende de anciënniteit)
dient voor 27 juni 1998 bij ter post aangetekend schrijven gezonden te
worden aan het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, te
9950 Waarschoot.

Bij indiensttreding : dienst geneeskunde.
De functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen op de personeelsdienst (tel. 02/254 62 68 of
02/254 62 24).
De inschrijvingen dienen, bij middel van het voorziene formulier,
aangetekend verzonden te worden aan de heer voorzitter van het
O.C.M.W., Vaartstraat 42, 1800 Vilvoorde, vergezeld van een voor
eensluidend verklaard afschrift van het diploma + attest bijkomende
scholing i.v.m. leidinggeven en vijf jaar effectieve praktijk in een
ziekenhuis.
De inschrijvingen dienen uiterlijk toe te komen op 10 juli 1998, vóór
13 uur.
(17384)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op bovenstaand adres en
telefonisch op het nummer 09/377 18 05.
(17381)
KaHo Sint-Lieven
Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Alken
Het O.C.M.W. van Alken brengt ter kennis van de belangstellenden
dat een aanwervingsexamen zal ingericht worden voor de functie van
maatschappelijk werk(st)er.
Toelatingsvoorwaarden :
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde betrekking;
de burgerlijke en politieke rechten genieten;
aan de dienstplichtwetten voldoen;
lichamelijk geschikt zijn;

KaHo Sint-Lieven, een katholieke hogeschool met opleidingen van
één cyclus en van twee cycli, werft aan in tijdelijk verband voor
volgende vacante betrekkingen (m/v) :
Gemeenschappelijk profiel : pedagogische kwaliteiten en didactische
vaardigheden, teamgerichtheid, communicatieve en relationele vaardigheden, zin voor organisatie, bereidheid tot permanente bijscholing,
bereidheid tot medewerking aan maatschappelijke dienstverlening en
projectmatig wetenschappelijk onderzoek, christelijk geïnspireerd.
Departement KIHO (opleiding industrieel ingenieur)
Betrekking ref. 98/06/01 : assistent bouwkunde (halftijdse betrekking van 50 %).
Opdracht : geven van seminaries in constructief ontwerpen.

de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en deze van 40 jaar niet hebben
bereikt;

Vereisten : het diploma van architect; kennis van Auto-CAD,
MSWORD en EXCEL zijn onontbeerlijk.

houder zijn van het diploma A1 maatschappelijk assistent of
A1 sociaal verpleegkundige;

Betrekking ref. 98/06/02 : twee betrekkingen van assistent informatietechnologie en technisch tekenen (voltijds).

bereid zijn buiten de kantooruren te werken;
slagen voor een aanwervingsexamen.

Opdracht : geven van werkcolleges I.T. en computerondersteund
technisch tekenen; operationeel houden van de computerinfrastructuur.

19684

BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.1998 — MONITEUR BELGE

Diplomavereiste : industrieel ingenieur elektriciteit of elektronica of
elektromechanica.
De salarisschaal 502 is van toepassing op de vermelde betrekkingen.
De aanstellingen vangen vermoedelijk aan op 1 oktober 1998. De
periode van aanstelling bedraagt twee jaar waarbij verlenging mogelijk
is. De standplaats is het Departement KIHO met vestigingen te Gent en
Aalst.
De kandidaten bezorgen hun schriftelijke gemotiveerde sollicitatie,
met vermelding van het referentienummer van de gesolliciteerde
betrekking en met hun curriculum vitae, uiterlijk, 12 augustus 1998 op
aan KaHo Sint-Lieven, t.a.v. de heer A. Acke, departementshoofd,
Gebr. Desmetstraat 1, te 9000 Gent.
Departement Gent
Betrekking ref. 98/06/03 : lector voedings- en dieetkunde (voltijds).
Opdracht : verder uitbouwen van de laboratoria voedings- en dieetkunde; verzorgen van de opleidingsonderdelen voedingsleer, technologie van de voedselbereiding, dieetleer, toegepaste voedings- en dieetkunde (theorie en labo); begeleiden van stages en eindwerken;
organiseren van navorming.
Vereisten : gegradueerde in de voedings- en dieetkunde en licentiaat
voedings- en dieetkunde; een pedagogisch diploma of getuigschrift;
onderwijservaring in de sector voedings- en dieetkunde; actief zijn in
de beroepsverenigingen.
Salarisschaal : 502.
Betrekking ref. 98/06/04 : netwerkbeheerder en technisch medewerker (voltijds).
Aard van de opdracht : ATP niveau B graad B1
Opdracht : onderhoud en verder uitbouwen van netwerken; beheer
van servers; ondersteuning van gebruikers bij problemen; verzorgen
van opleidingen in toepassingssoftware voor personeelsleden; kleine
herstellingen aan elektronische apparatuur; ondersteunen van kleine
projecten elektronica.
Vereisten : gegradueerde in elektriciteit optie elektronica; ruime
kennis van informatica en specifieke kennis van WINDOWS NT en
NOVELL.
Salarisschaal : 581 (B11).
De aanstellingen vangen vermoedelijk aan op 1 september 1998 en
eindigen op het einde van het academiejaar 1998-1999, verlenging is
mogelijk. De standplaats bij de aanvang van de aanstelling is het
Departement Gent.
De kandidaten bezorgen hun schriftelijke gemotiveerde sollicitatie,
met vermelding van het referentienummer van de gesolliciteerde
betrekking en met hun curriculum vitae, uiterlijk op 3 juli 1998, aan
KaHo Sint-Lieven, t.a.v. de heer J. Veeckman, departementshoofd,
Gildestraat 17, te 9000 Gent.
Departement Sint-Niklaas

Departement Aalst
Betrekking 98/06/06 : lector geografie (deeltijdse betrekking van
70 %).
Opdracht : verzorgen van de opleidingsonderdelen aardrijkskunde
en milieu-exploratie in de opleiding onderwijzer(es); begeleiden van de
stages en van afstudeerwerken; deelnemen aan overleg-, werk-,
evaluatie- en stagebesprekingen.
Vereisten : licentiaat in de geografie met pedagogisch diploma; ten
minste één jaar ervaring in het pedagogisch hoger onderwijs of in het
studiegebied onderwijs van het hoger onderwijs van 1 cyclus.
De salarisschaal 502 is van toepassing. De aanstelling vangt aan in
de loop van september 1998 en eindigt op het einde van het academiejaar 1998-1999, verlenging is mogelijk. De standplaats bij de aanvang
van de aanstelling is het Departement Aalst.
De kandidaten bezorgen hun schriftelijke gemotiveerde sollicitatie,
met vermelding van het referentienummer van de gesolliciteerde
betrekking en met hun curriculum vitae, uiterlijk op 3 juli 1998, aan
KaHo Sint-Lieven, t.a.v. de heer P. Poelaert, departementshoofd, SintAnnalaan 198, te 9300 Aalst.
De kandidaten voor elke betrekking genieten de burgerlijke en
politieke rechten en bezitten de lichamelijke geschiktheid die vereist is
voor het uit te oefenen ambt.
De selectieprocedure voor elke betrekking bestaat uit :
preselectie op basis van het onderzoek van het sollicitatiedossier;
mondeling gedeelte (ongeveer 30 minuten).
De selectiecommissie evalueert de professionele kwaliteiten van de
kandidaten met betrekking tot het vermelde ambt, de motivatie en de
interesse voor het werkterrein.
(17386)

Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Het Universitair Ziekenhuis van de Universitaire Instelling
Antwerpen gaat over tot de vacantverklaring van :
Dienst anatomo-pathologie
Eén deeltijdse (5/11) betrekking van geneesheer-resident, waarvoor
in aanmerking komt, een arts, erkend specialist in de pathologische
anatomie. Ook artsen in hun laatste opleidingsjaar voor ditzelfde
specialisme kunnen kandideren.
Datum van indiensttreding is voorzien op 1 oktober 1998.
Algemene voorwaarden :
De kandidaten dienen :

Betrekking ref. 98/06/05 : lector informatica (halftijdse betrekking
van 50 %).

1. in het bezit te zijn van het diploma van doctor in de genees-, heelen verloskunde, of arts;

Opdracht : verzorgen van onderwijsactiviteiten binnen de
opleidingsonderdelen informatica en beheer van de informaticainfrastructuur op de campus HIMM en de campus BNS OLVP.

2. het recht te genieten om in België de geneeskunde uit te oefenen;

Diplomavereiste : in het bezit zijn van een einddiploma van het
academisch onderwijs of van het hoger onderwijs van academisch
niveau, bij voorkeur richting informatica, elektronica of wiskunde.
Pedagogisch diploma, ervaring in het onderwijs en kennis van
netwerkbeheer vormen een pluspunt.

4. de vereiste lichamelijke geschiktheid te bezitten.

De salarisschaal 502 is van toepassing. De aanstelling vangt vermoedelijk aan op 1 september 1998. De aanstelling eindigt op het einde van
het academiejaar 1998-1999, verlenging is mogelijk. De standplaats bij
de aanvang van de aanstelling is het Departement Sint-Niklaas.
De kandidaten bezorgen hun schriftelijke gemotiveerde sollicitatie,
met vermelding van het referentienummer van de gesolliciteerde
betrekking en met hun curriculum vitae, uiterlijk op 3 juli 1998, aan
KaHoSint-Lieven,t.a.v.deheerE.VanHoye,departementshoofd,Plezantstraat 135, te 9100 Sint-Niklaas.

3. een bewijs van goed zedelijk gedrag te kunnen voorleggen;

Kandidatuurstelling :
Gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier, dat
aangetekend of persoonlijk dient overgemaakt te worden aan : Universitair Ziekenhuis Antwerpen, t.a.v. de heer J. Van der Straeten, directeur
personeel & financiën, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem, uiterlijk op
donderdag 6 augustus 1998, te 17 uur.
Bedoelde formulieren dienen aangevraagd te worden op de personeelsdienst van het UZA (tel. : 03/821 32 37).
Verdere informatie kan men bekomen bij prof. dr. P. Blockx (hoofdgeneesheer), en prof. dr. E. Van Marck (diensthoofd anatomopathologie).
(17387)
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Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Gent,
verleend op 5 juni 1998, werd Goddaert, Frederic, geboren te Grotenberge op 16 november 1909, wonende Home « De Zilverlinde »,
Dreef 2, 9860 Oosterzele (Scheldewindeke), niet in staat verklaard zijn
goederen te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Goddaert, Godelieve, Groenweg 16, 9860 Oosterzele.

Gerechtelijke akten
en uittreksels uit vonnissen
Actes judiciaires
et extraits de jugements

Voor
eensluidend
R. Hantson.

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 488bis e, § 1
van het Burgerlijk Wetboek
Publication faite en exécution de l’article 488bis e, § 1er
du Code civil

de

hoofdgriffier,

(get.)
(61177)

Vredegerecht van het kanton Geraardsbergen

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Geraardsbergen,
verleend op 4 juni 1998, werd Degand, Anna Augusta, geboren te
Goeferdinge op 2 april 1916, gedomicilieerd Gaverstraat 112,
9500 Geraardsbergen, verblijvende Rusthuis Denderoord, Hoge Buizemont 247, 9500 Geraardsbergen, niet in staat verklaard haar goederen
te beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Thienpont, Marc, advocaat, Meersstraat 32, 9500 Geraardsbergen.

Aanstelling voorlopig bewindvoerder
Désignation d’administrateur provisoire

Vredegerecht van het derde kanton Antwerpen

Voor
eensluidend
C. Borgenon.
Bij beschikking van de vrederechter van het derde kanton
Antwerpen, verleend op 29 mei 1998, werd Torfs, Jozef Constant,
geboren te Hoboken op 12 april 1917, op rust gestelde, wonende te
2610 Wilrijk (Antwerpen), Gebroeders De Wachterstraat 30, verblijvende A.Z. Hoge Beuken, Commandant Weynsstraat 165, kamer 104, te
2660 Hoboken (Antwerpen), niet in staat verklaard zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Peeters,
Christel, advocaat, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Kapucinessenstraat 19.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
20 mei 1998.
Antwerpen, 9 juni 1998.
De hoofdgriffier, (get.) Wouters, Roger.

afschrift :

(61174)

uittreksel :

de

hoofdgriffier,

(get.)
(61178)

Vredegerecht van het eerste kanton Hasselt

De beschikking van de vrederechter van het eerste kanton Hasselt,
van 8 juni 1998, gewezen op verzoekschrift, neergelegd op
29 april 1998, verklaart Dehollogne, Jozef, verblijvende te 3500 Hasselt,
Salvatorhome, Salvatorstraat 20, gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Diesterstraat 2, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en voegt hem
toe als voorlopig bewindvoerder : Dehollogne, Ludo, zoon van betrokkene, Manteliusstraat 36, 3500 Hasselt.
Voor eensluidend uittreksel : de gedel. adjunct-griffier, (get.)
C. Vanheusden.
(61179)

Vredegerecht van het kanton Eeklo

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Eeklo, verleend
op 8 juni 1998, werd Van Landschoot, Elvira, geboren op
22 december 1916, zonder beroep, wonende te 9900 Eeklo, Garenstraat 1, verblijvende R.V.T. Sint-Elisabeth, Tieltsesteenweg 25, te
9900 Eeklo, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Van Asch, Veronique, advocaat, wonende te 9000 Gent, Sint-Annaplein 34.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
18 mei 1998.
Eeklo, 9 juni 1998.
De eerstaanwezend adjunct-griffier, (get.) Claeys, Annie.

(61175)

Vredegerecht van het tweede kanton Leuven

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Leuven,
verleend op 8 juni 1998, werd Francen, Maria, geboren te Kerkom op
20 maart 1926, gedomicilieerd te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Bruine
Veld 28, verblijvende te 3000 Leuven, Psycho Geriatrisch Instituut,
Vlamingenstraat 3, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Vleminckx, André,
haar zoon, bediende, Krokuslaan 6, 3212 Pellenberg.
Leuven, 9 juni 1998.
Voor
eensluidend
V. Verbist.

afschrift :

de

adjunct-griffier,

(get.)
(61180)

Vredegerecht van het zesde kanton Gent

Bij beschikking van de vrederechter van het zesde kanton Gent,
verleend op 5 juni 1998, werd Dufour, Max, geboren te Antwerpen op
6 november 1962, verblijvende en gedomicilieerd in het Orthopedagogisch Centrum, Sint-Juliaan « Borgwal », Leenstraat 31-35, 9890 Vurste,
niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg toegevoegd
als voorlopig bewindvoerder : De Taeye, Sabine, advocaat, Pekelharing 4, 9000 Gent.
Voor
eensluidend
R. Hantson.

afschrift :

de

hoofdgriffier,

(get.)
(61176)

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Leuven,
verleend op 8 juni 1998, werd Peigneur, Theresia, geboren te Bierbeek
op 28 mei 1912, gedomicilieerd A. Vermaelenstraat 29, 3055 Huldenberg, verblijvende in het Rustoord « Ter Meeren », Wolfshagen 186,
3055 Huldenberg, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en
kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : De Schryver,
Andreas, advocaat, J.P. Minckelersstraat 19, 3001 Leuven (Heverlee).
Leuven, 9 juni 1998.
Voor
eensluidend
V. Verbist.

afschrift :

de

adjunct-griffier,

(get.)
(61181)
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Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
13 mei 1998.

Vredegerecht van het kanton Lier

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Lier, verleend op
8 juni 1998, werd Holemans, Gustaaf, geboren te Rillaar op
10 juni 1911, wettelijk gedomicilieerd te 2221 Booischot, Dorpsstraat 26,
verblijvende in het Heilig Hart Rusthuis, Kerkeblokken 11, te
2560 Nijlen, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Gommé, Marc, wonende te
2440 Geel, Larumsebrugweg 3.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
28 mei 1998.
Voor eensluidend uittreksel : de adjunct-griffier, (get.) Moeyersoms,
Maria.
(61182)

Sint-Truiden, 9 juni 1998.
De griffier, (get.) Derwael, Marina.

(61186)

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 29 mei 1998, werd Muller, Claude, geboren te Sint-Truiden
op 21 oktober 1964, gedomicilieerd en verblijvende te 3800 SintTruiden, Melverencentrum 111, niet in staat verklaard zijn goederen te
beheren en kreeg toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : NagelsCoune, Trudo, advocaat, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbiest 83.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
13 mei 1998.
Sint-Truiden, 9 juni 1998.

Vredegerecht van het kanton Mechelen

De griffier, (get.) Derwael, Marina.
Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 3 juni 1998, werd Van Frausum, Malvina, geboren te
Mechelen op 7 oktober 1912, wonende te 2800 Walem (Mechelen),
Battenbroek 14/K115, niet in staat verklaard haar goederen te beheren
en kreeg toegevoegd als voorlopige bewindvoerder : Joris, Marie
Louise, geboren te Mechelen op 27 januari 1943, wonende te
2800 Mechelen, Oude-Pleinstraat 9.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
14 mei 1998.
Mechelen, 9 juni 1998.
Voor eensluidend uittreksel : (get.) Luc Winkelmans, hoofdgriffier.
(61183)

(61187)

Vredegerecht van het kanton Willebroek

Op zitting van vrijdag 5 juni 1998, in de gerechtszaal van het
vredegerecht Willebroek, werd door Lucien Pourtois, vrederechter
bijgestaan door Paul D’Haese, hoofdgriffier, de volgende beschikking
verleend :
inzake :
Van De Vreken, Lisette, wonende te 1840 Londerzeel, Mechelsestraat 180, verschijnt in persoon (verzoekende partij);
die optreedt ter bescherming van de goederen die toebehoren aan :

Vredegerecht van het kanton Sint-Truiden

Cleymans, Maria Elisabeth, geboren te Londerzeel op 6 januari 1920,
wonende te 2890 Sint-Amands, Verenigde Rusthuizen, Lippelodorp 4,
verschijnt in persoon (beschermde persoon).

Bij beschikking van de vrederecher van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 29 mei 1998, werd Koll, Judith, geboren te Sint-Truiden op
18 maart 1959, invalide, wonende te 3800 Sint-Truiden, Vliegveldlaan 12, niet in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Smeets, Marie, advodaat te
3800 Sint-Truiden, Leopold II-straat 9.

Gelet op het verzoekschrift van 18 mei 1998, ter griffie toegekomen
op 27 mei 1998.

Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
8 mei 1998.
Sint-Truiden, 8 juni 1998.
De griffier, (get.) Derwael, Marina.

(61184)

Gelet op de beschikking dagbepaling van 27 mei 1998, overeenkomstig artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en op de oproeping van
partijen bij gerechtsbrief van 27 mei 1998, overeenkomstig
artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek.
Met inachtneming van de beschikkingen van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.
Gezien de in het dossier van de rechtspleging gerangschikte akten en
daden van onderzoek.
d.d. 5 juni 1998 proces-verbaal verhoor.

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 29 mei 1998, werd Rouffa, Jean, geboren te Membruggen
op 27 september 1909, gedomicilieerd te 4690 Bassenge, rue
G. Depaifue 52, verblijvende P.C. Ziekeren, Halmaalweg 2, te 3800 SintTruiden, niet in staat verklaard zijn goederen te beheren en kreeg
toegevoegd als voorlopig bewindvoerder : Nagels-Coune, Trudo, advocaat, wonende te 3800 Sint-Truiden, Terbiest 83.
Er werd vastgesteld dat het verzoekschrift neergelegd werd op
13 mei 1998.
Sint-Truiden, 8 juni 1998.
De griffier, (get.) Derwael, Marina.

(61185)

Gehoord partijen in hun middelen en besluiten.
Gelet op de bepalingen van art. 488bis B.W. betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of
geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.
Stelt vast dat de hierna vermelde persoon niet in staat is zelf haar
goederen te beheren wegens de toestand waarin betrokkene zich
bevindt en verwoord in het medisch verslag, zodat met het oog op de
bescherming ervan een voorlopige bewindvoerder dient toegevoegd te
worden.
Om deze redenen :
Rechtdoende op tegenspraak.
Verklaart :

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Sint-Truiden,
verleend op 29 mei 1998, werd Peeters, Maria Sylvie, geboren te Attenhoven op 19 mei 1923, gedomicilieerd te 3404 Attenhoven, Nieuwstraat 13, verblijvende Melverencentrum 111, te 3800 Sint-Truiden, niet
in staat verklaard haar goederen te beheren en kreeg toegevoegd als
voorlopig bewindvoerder : Nagels-Coune, Trudo, advocaat, wonende
te 3800 Sint-Truiden, Terbiest 83.

Cleymans, Maria Elisabeth, geboren te Londerzeel op 6 januari 1920,
verblijvende in het ’s Gravenkasteel, Lippelodorp 4, te Sint-Amands,
niet in staat zelf haar goederen te beheren.
Voegt toe als voorlopig bewindvoerder :
Van De Vreken, Lisette, wonende te Londerzeel, Mechelsestraat 180;
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Justice de paix du canton d’Auderghem

Beslist :
dat de voorlopig bewindvoerder de sociale betoelagingen en/of
andere inkomsten van de verpleegde zal ontvangen;
dat het bedrag van het gezamenlijk inkomen, onder aftrok van de
lopende uitgaven voor onderhoud, huisvesting en lotsverzachting,
maandelijks dient gestort te worden op een rekening op naam van de
beschermde persoon geopend bij een financiële instelling;
dat deze rekening een bedrag van 100 000 frank mag vertonen en dat
het meerdere automatisch dient overgeboekt te worden op een
bestaand spaarboekje van de beschermde persoon in afwachting van
een definitieve belegging;
dat de spaarboekjes moeten voorzien worden van de clausule van
onbeschikbaarheid wat het kapitaal betreft maar beslist :
a. dat de voorlopig bewindvoerder, zo de behoeften van de
beschermde persoon het noodzakelijk maken, zal kunnen beschikken
over de intresten
en
b. dat, wat het kapitaal aangaat, de toelating van de vrederechter
vereist is;
dat bij belegging in effecten, obligaties e.d., deze in

Par ordonnance du juge de paix du canton d’Auderghem du
3 juin 1998, M. Teret, Bruno, veuf, né le 8 février 1909, domicilié à
Auderghem, avenue Herrmann-Debroux 50 (résidence Carina), a été
déclaré incapable de gérer ses biens et pourvu d’un administrateur
provisoire de ses biens, étant M. Teret, Daniel Jean, domicilié avenue
Charles Schaller 10B, 1160 Auderghem.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Vandenbranden, A.
(61189)

Justice de paix du canton de Couvin

Par ordonnance du juge de paix du canton de Couvin, rendue en date
du 3 juin 1998, la nommée Demat, Monique, née à Vierves-sur-Viroin le
20 octobre 1931, domiciliée et résidant à 5670 Vierves-sur-Viroin, rue
des Ecoles 15, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire, étant Me Jacques Wimmer,
avocat à 6460 Chimay, rue de la Bouchère 53.

openbewaargeving dienen geplaatst te worden bij een bankinstelling
op naam van de beschermde persoon om er enkel te kunnen over
beschikken wat het kapitaal en de intresten betreft na machtiging van
de vrederechter.

Pour extrait certifié conforme : le greffier adjoint, (signé) D. Dussenne.
(61190)

Oordeelt dat, gezien de hiervoor bevolen maatregelen, er geen
redenen voorhanden zijn om waarborgen te bevelen in hoofde van de
voorlopig bewindvoerder voor zijn beheer, behoudens later andere
maatregelen te nemen, indien het belang van de beschermde persoon
dit mocht vereisen.

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Beveelt dat de voorlopig bewindvoerder :
binnen de acht dagen te rekenen vanaf heden, de vrederechter
schriftelijk moet mededelen dat de opdracht al dan niet aanvaard
wordt;
uiterlijk één maand na de aanvaarding een verslag dient neer te
leggen ter griffie van dit vredegerecht, dat de aard en de samenstelling
van het te beheren patrimonium van de beschermde persoon opsomt;
jaarlijks, dit is telkens in de loop van de maand januari, alsook op
het einde van het beheer, rekenschap van dit beheer, in de vorm van
een nota, dient te bezorgen aan de vrederechter en aan de beschermde
persoon, zo deze erom vraagt;

Par ordonnance du juge de paix du canton de Grâce-Hollogne en
date du 29 mai 1998, Mme Esser, Elisabeth, née à Frechen (Allemagne)
le 31 juillet 1907, retraitée, domiciliée à la maison de repos « Résidence
Balzac », rue de Hollogne 29, à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, a été déclarée
incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur
provisoire en la personne de M. Lafontaine, Jean-Marie Edouard Yvon,
né à Jemeppe le 4 novembre 1950, militaire, domicilié à 4101 Jemeppesur-Meuse, rue Jean Depas 30.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) S. Dosseray.
(61191)

Justice de paix du canton de Grivegnée

de beschermde persoon enkel dient in te lichten over de gestelde
handelingen zo erom gevraagd wordt;
de beschermde persoon enkel mits bijzondere machtiging als eiser
mag vertegenwoordigen in alle rechtshandelingen en procedures.
Machtigt de voorlopig bewindvoerder om zichzelf een vergoeding
uit te keren op basis van de geleverde vacaties, rekening houdende met
de ambtsverrichtingen en in verhouding met het te beheren patrimonium, echter zonder dat deze groter mag zijn dan drie procent van de
inkomsten.
Zo er buitengewone ambtsverrichtingen zijn tussengekomen zal in
een gemotiveerd verzoek een bijkomende staat ter goedkeuring aan de
vrederechter moeten voorgelegd worden.
Legt de kosten thans begroot op 2 080 BEF, ten laste van de
beschermde persoon.
Zegt dat voor het overige de voorlopig bewindvoerder gehouden is
te handelen zoals bepaald in de art. 488bis a t/m g B.W.
Stelt vast dat het verzoekschrift neergelegd werd op 27 mei 1998.
Verklaart de beschikking uitvoerbaar niettegenstaande alle verhaal.
De vrederechter heeft getekend met de hoofdgriffier.
De hoofdgriffier, (get.) Paul D’Haese.
De vrederechter, (get.) Lucien Pourtois.

(61188)

Suite à la requête déposée le 26 mai 1998, par ordonnance du juge
de paix du canton de Grivegnée (Liège), rendue le 2 juin 1998,
Mme Michotte, Renée, veuve, née le 2 mai 1923 à Liège, domicilié à la
« Résidence Les Mésanges », voie de Liège 150, à 4053 Embourg, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de M. Michotte, André, domicilié rue
du Cimetière 23, à 4610 Beyne-Heusay.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Foges,
Nicole.
(61192)

Justice de paix du canton de Houffalize

Suite à la requête déposée le 13 mai 1998, par ordonnance du juge de
paix du canton de Houffalize rendue le 3 juin 1998, Mme Desert,
Marcelle, née le 2 septembre 1920 à Cherain, domiciliée et résidant à
Buret 52, 6662 Tavigny, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a
été pourvue d’un administrateur provisoire en la personne de Me Dalemans, Michel, avocat, dont les bureaux sont établis Thier de Luzery 1,
à 6600 Bastogne.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé) Lefebvre,
Véronique.
(61193)
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Justice de paix du second canton de Huy

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
12 mai 1998, Me Gérald Pintiaux, avocat à 4500 Huy, quai de la Batte 9,
a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de Mme Servais,
Alfredine Louise, née à Flémalle-Grande le 10 avril 1924, veuve de
Pavon, Italo, pensionnée, domiciliée à 4530 Villers-le-Bouillet, place
M. Grandgagnage 10, cette personne ayant été déclarée hors d’état de
gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Duchaine, M.
(61194)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
12 mai 1998, Me Gérald Pintiaux, avocat à 4500 Huy, quai de la Batte 9,
a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de M. Legrand,
Nicolas Joseph, né à Coutisse le 25 juin 1914, célibataire, pensionné,
domicilié à 4530 Villers-le-Bouillet, place M. Grandgagnage 10, cette
personne ayant été déclarée hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Duchaine, M.
(61195)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
12 mai 1998, Me Gérald Pintiaux, avocat à 4500 Huy, quai de la Batte 9,
a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de M. Lhomme,
Eloi Louis, né à Villers-le-Bouillet le 23 février 1920, divorcé, domicilié
à 4537 Verlaine, Grand-Route 27, résidant à 4530 Villers-le-Bouillet,
place M. Grandgagnage 10, cette personne ayant été déclarée hors
d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Duchaine, M.
(61196)

Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
22 mai 1998, Me Gérald Pintiaux, avocat à 4500 Huy, quai de la Batte 9,
a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de Mme Kicken,
Marie José, née à Heers le 31 décembre 1936, épouse de Vandersmissen,
Felix, domiciliée à 4300 Waremme, rue des Fabrique 37, résidant à la
MRS Mont Falise, chaussée de Waremme 139, à 4500 Huy, cette
personne ayant été déclarée hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Duchaine, M.
(61197)

7000 Mons, rue de la Terre du Prince 17, les pouvoirs de l’administrateur étant limités à la période durant laquelle l’incapable aura une
résidence ou un domicile effectif dans le ressort territorial de la justice
de paix du premier canton de Mons.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) Christian Chatelle. (61199)

Justice de paix du canton de Peruwelz

Par ordonnance de M. le juge de paix du canton de Peruwelz du
5 juin 1998, le nommé De Coninck, Joseph, né à Charleroi le
17 juillet 1935, domicilié à 7321 Blaton, rue de la Paix 22, mais résidant
actuellement à l’Imcho, rue des Chauffours 7, à 7600 Peruwelz, a été
déclaré incapable de gérer ses biens et a été pourvu d’un administrateur
provisoire, étant Me Jean Philippe Pochart, avocat, domicilié à
7500 Tournai, rue de l’Athénée 10, requête déposée le 18 mai 1998.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint, (signé) Pascale
Wallez.
(61200)

Justice de paix du canton de Thuin

Par ordonnance du juge de paix du canton de Thuin en date du
29 mai 1998, la nommée Gobert, Ghislaine, née le 17 février 1923,
domiciliée et résidant actuellement à 6531 Biesme-sous-Thuin, rue Try
Moria 8, a été déclarée incapble de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire, étant son fils : De Bels, Guy, employé,
domicilié à 6032 Mont-sur-Marchienne, avenue Albert Ier 69.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Daniel
Revers.
(61201)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Thuin en date du
29 mai 1998, la nommée Lambert, Irène Yvonne, veuve d’Adam, Michel,
née Thuillies le 27 mai 1919, domiciliée et résidant actuellement à
6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes (Beignée), Résidence Les Jardins de
Beignée, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue
d’un administrateur provisoire, étant sa fille : Adam, Michelle, épouse
d’Evans Lejeune, pensionnée, domiciliée à 6536 Thuillies, rue de la
Victoire 161.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Daniel
Revers.
(61202)

Justice de paix du canton de Tubize
Conformément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1991, par
ordonnance de M. le juge de paix du second canton de Huy rendue le
12 mai 1998, Me Gérald Pintiaux, avocat à 4500 Huy, quai de la Batte 9,
a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de Mme Goffin,
Irma Marie Elisabeth, née à Waremme le 26 avril 1916, pensionnée,
veuve, domiciliée à 4260 Braives, rue de Velupont 15, résidant à
4530 Villers-le-Bouillet, place M. Grandgagnage 10, cette personne
ayant été déclarée hors d’état de gérer ses biens.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint délégué, (signé)
Duchaine, M.
(61198)

Suite à la requête déposée le 7 mai 1998, par ordonnance du juge de
paix du canton de Tubize en date du 28 mai 1998, le nommé Willems,
Gilbert, pensionné, né à Rebecq le 30 mars 1936, domicilié à
1430 Rebecq, rue Docteur Colson 1, a été déclaré incapable de gérer ses
biens et a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant Marcel
Jacobs, retraité, domicilié à 1430 Quenast, sentier du Presbytère 1.
Pour extrait conforme : le greffier adjoint principal, (signé) Lambert,
Sylvianne.
(61203)

Justice de paix du canton de Visé
Justice de paix du premier canton de Mons

Par ordonnance du juge de paix du premier canton de Mons en date
du 3 juin 1998, la nommée Reine-Marie Bollu, née à Montignies-sur-Roc
le 29 mai 1950, résidant actuellement à l’Hôpital psychiatrique « Le
Chêne aux Haies », sis à 7000 Mons, chemin du Chêne-aux-Haies 24,
étant domiciliée à Dour, rue du Coron 190, a été déclarée incapable de
gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire en la
personne de Me Xavier Maindiaux, avocat, dont le cabinet est sis à

Par ordonnance du juge de paix du canton de Visé du 28 mai 1998,
sur requête déposée le 29 avril 1998, Mme Muriel Dessart, née le
16 août 1962, domiciliée à 4602 Cheratte, rue Derrière les Jardins 21, a
été déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un
administrateur provisoire, étant Me Jacques Maisse, avocat à
4000 Liège, rue des Augustins 40.
Pour extrait certifié conforme : le greffier-chef de greffe, (signé)
R. Galasse.
(61204)

BELGISCH STAATSBLAD — 16.06.1998 — MONITEUR BELGE

19689

Justice de paix du canton de Walcourt

Justice de paix du huitième canton de Bruxelles

Par ordonnance du juge de paix du canton de Walcourt en date du
27 mai 1998, la nommée Loo, Catharina, née à Gulpen (Pays-Bas) le
14 mai 1908, domiciliée à 5651 Somzée, rue de l’Espenne 61, a été
déclarée incapable de gérer ses biens et a été pourvue d’un administrateur provisoire, étant Vanolst, Bénédicte, avocat, domiciliée rue de la
Gendarmerie 13, à 5600 Philippeville.

Par ordonnance du juge de paix du huitième canton de Bruxelles,
rendue en date du 8 juin 1998, il a été mis fin au mandat de
Me Verbeeck, Chantal, avocate, rue de la Forêt 12/10, 1050 Bruxelles,
en sa qualité d’administrateur provisoire de Mme De Wever, Joanna,
née à Asse le 14 décembre 1913, domiciliée et résidant en dernier lieu à
rue de la Brasserie 43-45, 1050 Bruxelles, décédée le 12 avril 1998 à
Ixelles.

Pour extrait conforme : le commis-greffier principal, (signé)
F. Rolin.
(61205)

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé) Alfons
Philips.
(61210)

Justice de paix du canton de Wavre
Justice de paix du canton de Hamoir
Par ordonnance du juge de paix du canton de Wavre en date du
29 mai 1998, le nommé Marcel, Jean, né à Anderlecht le
30 novembre 1936, domicilié et résidant actuellement à 1325 DionValmont, rue de la Sarte 19, a été déclaré incapable de gérer ses biens et
a été pourvu d’un administrateur provisoire, étant Malherbe, Françoise,
avocate, domiciliée à 1300 Wavre, chaussée de Bruxelles 11.
Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé)
V. Smekens.
(61206)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Hamoir, rendue le
8 juin 1998, a été levée la mesure d’administration provisoire prise à
l’égard de M. Desouroux, François, né le 25 février 1925 à Dison,
domicilié rue de Rechain 97, à 4820 Dison, cette personne étant décédée
à Verviers le 17 mai 1998, il a été mis fin, en conséquence, à la mission
de son administrateur provisoire, à savoir : M. Desouroux, Adrien,
ouvrier, domicilié rue de Rechain 97, à 4820 Dison.
Pour extrait conforme : le greffier en chef délégué, (signé) Simon,
Maryse.
(61211)

Par ordonnance du juge de paix du canton de Wavre en date du
28 mai 1998, la nommée Quintiens, Rosine, née à Bruxelles le
14 mars 1934, domiciliée et résidant actuellement à 1325 Dion-Valmont,
rue de la Sarte 19, a été déclarée incapable de gérer ses biens et a été
pourvue d’un administrateur provisoire, étant Malherbe, Françoise,
avocate, domiciliée à 1300 Wavre, chaussée de Bruxelles 11.

Remplacement d’administrateur provisoire
Vervanging voorlopig bewindvoerder

Pour extrait certifié conforme : le greffier en chef, (signé)
V. Smekens.
(61207)

Vredegerecht van het tweede kanton Turnhout

Friedensgericht des Kantons Eupen
Durch Beschluss des Friedensrichters des Kantons Eupen vom
4. Juni 1998 wurde Steinbeck, Louise Josephine, geboren in Hergenrath
den 7. Dezember 1911, wohnhaft in 4730 Raeren, Josef-Ponten-Weg 9,
jetziger Aufenthaltsort in 4730 Raeren, für unfähig erklärt ihre Günter
zu verwalten und nachbezeichneter Vermögensverwalter wurde für sie
ernannt : Kohl, Marguerite Anne Marie Ghislaine, wohnhaft in
4730 Raeren, Berlott 18.
Eupen, 9. Juni 1998.

Bij beschikking van de vrederechter van het tweede kanton Turnhout,
verleend op 2 juni 1996, werd de heer Adriaan Jos Snoeys, voeger,
geboren te Meer op 8 september 1936, wonende te 2321 Meer, Meerleseweg 7, voorlopig bewindvoerder over de heer Jacobus Franciscus
Donckers,
gepensioneerde,
geboren
te
Minderhout
op
15 augustus 1903, weduwnaar van Snoeys, Maria, wonende te
2320 Hoogstraten, Rusthuis O.-L.-Vrouw van 7 Weeën, Heilig Bloedlaan 250, ambtshalve vervangen door : de heer Victor Jozef Maria
Mercelis, advocaat, geboren te Antwerpen op 10 februari 1950,
wonende te 2300 Turnhout, Warandestraat 53.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) S. Van
Gorp.
(61212)

Für die Richtigkeit dieses Auszuges : (gez.) H. Dupont, Chefgreffier.
(61208)
Justice de paix du deuxième canton de Bruxelles
Opheffing voorlopig bewindvoerder
Mainlevée d’administrateur provisoire

Par ordonnance du 4 juin 1998, le juge de paix du deuxième canton
de Bruxelles a décidé ce qui suit :

Vredegerecht van het kanton Mechelen

déchargeons M. Dutrieu, à la date du 30 juin 1998, de la mission
d’administrateur provisoire lui confiée par ordonnance du
18 juillet 1996;

Bij beschikking van de vrederechter van het kanton Mechelen,
verleend op 5 juni 1998, werd een einde gesteld aan het mandaat van
Lammar, Thierry, advocaat, kantoorhoudende te 2800 Mechelen,
Schuttersvest 8, als voorlopige bewindvoerder, over Van De Mert, Jacob
Rosalia Karel, geboren te Mechelen op 12 februari 1913, laatst wonende
te 2800 Mechelen, Frans Broersstraat 1, overleden te Mechelen op
22 april 1998.

désignons avec effet au 1er juillet 1998 en qualité d’administrateur
provisoire de :

Mechelen, 9 juni 1998.
Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, (get.) Luc Winkelmans.
(61209)

Mme Nicole Huwart, née à Liège le 26 septembre 1936, résidant à
1040 Bruxelles, Les Trois Pommiers, avenue des Casernes 41 :
M. Fréderic Lannoy, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue du Bois de la
Cambre 227, avec mission de gérer les biens de cette personne, avec les
pouvoirs et devoirs repris à l’article 488bis, f, du code civil.
Pour extrait conforme : le greffier en chef, (signé) Monique Robberechts.
(61213)
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Justice de paix du canton de Marchienne-au-Pont

Par ordonnance du juge de paix du canton de Marchienne-au-Pont,
en date du 4 juin 1998, il a été mis fin au mandat de Bairiot, Jeannine,
avenue des Pervenches 8, Montigny-le-Tilleul, en sa qualité d’administrateur provisoire de : Bairiot, André, veuf de Papart, Lucienne, né à
Monceau-sur-Sambre le 25 juin 1920, domicilié à Charleroi
(Marchienne-au-Pont), rue Tourneur 10/2/6, résidant à Montigny-leTilleul, rue des Vignes 47, Résidence Eden Park (Moniteur belge du
20 janvier 1998, p. 1349), un nouvel administrateur provisoire a été
désigné à cette personne protégée, à savoir : Tramasure, Sébastien,
avocat, domicilié à Charleroi (Mont-sur-Marchienne), avenue Paul
Pastur 213.
Pour extrait certifié conforme : le greffier, (signé) Vanden Brande,
Alain.
(61214)

Le greffier, (signé) Jacqueline Tholet.

(17389)

Tribunal de première instance de Tournai
Par acte n° 98-215 dressé au greffe du tribunal de première instance
de Tournai, province de Hainaut, le 9 juin 1998 :
Delmotte, Françoise, née à Mouscron le 26 mars 1956, domiciliée à
7911 Frasnes-lez-Anvaing, rue Grandrieu 42, agissant en qualité de
mère et tutrice légale de ses enfants mineurs :

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 793
van het Burgerlijk Wetboek
Publication prescrite par l’article 793
du Code civil

Biancato, Maxime, né à Mouscron le 12 décembre 1980;

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving
Acceptation sous bénéfice d’inventaire

Tribunal de première instance de Charleroi
Suivant acte dressé au greffe du tribunal de ce siège en date du
8 juin 1998, Mme Gabbin, Silvana, domiciliée à Châtelet, rue des
Campagnes 43, agissant en sa qualité de mère, tutrice et administratrice
légale de son enfant mineur d’âge, à savoir De Pauw, Nathalie, née à
Charleroi le 23 mars 1982, a ce dûment autorisée par délibération du
conseil de famille réuni sous la présidence de M. le juge de paix du
canton de Châtelet en date du 27 mai 1998, a déclaré en langue
française, accepter mais sous bénéfice d’inventaire seulement, la succession de M. De Pauw, Francis, en son vivant domicilié à Châtelet, et y
décédé le 19 janvier 1998.
Les créanciers et les légataires sont invités à faire connaître leurs
droits, par avis recommandé, dans le délai de trois mois à compter de
la date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à M. le notaire Henri de Thier, de résidence
à Châtelineau, rue de la Vallée 51.
Charleroi, le 8 juin 1998.
Le greffier adjoint principal, (signé) S. Hermans.

Dont acte requis par la comparante, qui après lecture, signe avec
nous, Jacqueline Tholet, greffier.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître, par avis
recommandé, leurs droits, dans un délai de trois mois, à compter de la
date de la présente insertion.
Cet avis doit être adressé à Me Wauters, Charles, notaire, chemin des
Dames 15, à 4280 Hannut.
Namur, le 9 juin 1998.

(17388)

Tribunal de première instance de Namur
L’an mil neuf cent nonante-huit, le mardi neuf juin, au greffe du
tribunal de première instance de Namur, et par devant nous, Jacqueline
Tholet, greffier, a comparu :
Mlle Van Horen, Caroline, née à Uccle le 24 octobre 1962, domiciliée
à Grand-Manil (Gembloux), rue de Penteville 6, agissant personnellement et représentant en vertu d’une procuration sous seing privé dont
les signatures ont été légalisées par le notaire Charles Wauters de
Hannut :
Mme Paquet, Francine, née à Bruxelles le 22 janvier 1931, domiciliée
à Grand-Manil, rue de Penteville 6;
Mme Van Horen, Anne, née à Uccle le 12 janvier 1961, domiciliée à
Cobham, Surrey (Grande-Bretagne);
Mme Van Horen, Fabienne, née à Uccle le 10 juillet 1965, domiciliée
à Chaumont-Gistoux, rue du Centre Longueville 11,
laquelle comparante, a déclaré en langue française, agissant comme dit
ci-dessus et pour et au nom de ses mandants, accepter sous bénéfice
d’inventaire la succession de M. Van Horen, Philippe, domicilié en son
vivant à Grand-Manil (Gembloux), rue de Penteville 6, et décédé à
Gembloux en date du 7 mai 1998.

Biancato, Nicolas, né à Mouscron le 12 janvier 1984,
en vertu d’une délibération du conseil de famille réuni sous la
présidence de M. le juge de paix suppléant du canton de Mouscron en
date du 19 mai 1998, lesquel comparant a déclaré vouloir accepter sous
bénéfice d’inventaire la succession de Biancato, Jean-Bernard, né le
9 octobre 1952 à Courtrai, en son vivant domicilié à Herseaux, chaussée
des Ballons 125, décédé à Neuville-en-Ferrain le 11 février 1998.
Les créanciers et légataires sont invités à faire connaître leurs droits,
par avis recommandé au domicile, élu dans les trois mois de la présente
insertion.
L’élection de domicile est faite chez M. le notaire Ludovic Du Faux,
de résidence à Mouscron.
Tournai, le 9 juin 1998.
Pour extrait conforme : le greffier, (signé) C. Verschelden.

(17390)

Bekendmaking gedaan overeenkomstig artikel 803bis
van het Burgerlijk Wetboek
Publication faite en exécution de l’article 803bis
du Code civil

Bij beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout van
29 april 1998 werd Mr. Gino Vekemans, advocaat, kantoorhoudende te
2275 Lille, Kabienstraat 8, aangewezen tot beheerder van de nalatenschap van wijlen de heer Bierinckx, Louis Theophiel, overleden te
Herentals op 6 november 1997, laatst wonende te Grobbendonk,
Nachtegalendreef 8, met opdracht het beheer van deze nalatenschap
waar te nemen, de activa toebehorende aan deze nalatenschap, zowel
roerend als onroerend te realiseren om nadien over te gaan tot vereffening van de nalatenschap.
(Get.) Gino Vekemans, advocaat.
(17391)
Faillissement − Faillite

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998 werd geopend verklaard het faillissement
van de N.V. « E en S Flowers », met maatschappelijke zetel te 1601 Ruisbroek, Meerweg 48A, H.R. Brussel 586658, BTW 453.929.415.
Rechter-commissaris : de heer J. Indekeu.
Curator : Mr. Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvordering te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
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Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Buekens.
(Pro deo)
(17392)

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd afgesloten, bij gebrek aan actief, het
faillissement van de N.V. EC Publishing Belgium, in vereffening,
R. Lauwersstraat 11, 1560 Hoeilaart, BTW 447.842.466.
Gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) O. Ronse.

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998 werd geopend verklaard het faillissement
van de B.V.B.A. Guvis, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse,
Terhulpsesteenweg 406, H.R. Brussel 573808, BTW 449.695.661.

(17397)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechter-commissaris : de heer J. Indekeu.
Curator : Mr. Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvordering te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Par jugement du 9 juin 1998 a été déclarée ouverte la faillite de la
S.P.R.L. Pâtisserie Novelty, place Wiener 3, à 1170 Bruxelles,
R.C. Bruxelles 367556, T.V.A. 411.564.565.
Juge-commissaire : M. Indekeu.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Buekens.
(17393)

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998 werd geopend verklaard het faillissement
van de E.B.V.B.A. Jopatrans, met maatschappelijke zetel te 1730 Asse,
Dendermondsesteenweg 218, H.R. Brussel 570737, BTW 450.470.770.

Curateur : Me Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
8

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
juillet
1998,
à
14
heures,
en
la
salle
B.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) M. Buekens.
(Pro deo)

Rechter-commissaris : de heer J. Indekeu.

(17398)

Curator : Mr. Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvordering te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Buekens.
(Pro deo)
(17394)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998 werd geopend verklaard het faillissement
van de B.V.B.A. Pâtisserie Novelty, met maatschappelijke zetel te
1170 Brussel, Wienerplaats 3, H.R. Brussel 367556, BTW 411.564.565.
Rechter-commissaris : de heer J. Indekeu.
Curator : Mr. Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. Alpart, met zetel te 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 50-52, H.R. Brussel 448765.
Rechter-commissaris : de heer François Vincke.
Curator : Mr. Bertrand Asscherickx, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Brussel.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
De curator, (get.) Bertrand Asscherickx.
(Pro deo)
(17395)

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. Dora Export, met zetel te
1800 Vilvoorde, Blaesenbergstraat 86, H.R. Brussel 532469,
BTW 440.388.809.
Rechter-commissaris : de heer François Vincke.
Curator : Mr. Bertrand Asscherickx, Ninoofsesteenweg 643,
1070 Brussel.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
De curator, (get.) Bertrand Asscherickx.
(Pro deo)
(17396)

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvordering te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Buekens.
(Pro deo)

(17398)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 9 juin 1998 a été déclarée ouverte la faillite de la
S.P.R.L. Indetes, rue de la Fontaine 45, à 1000 Bruxelles,
R.C. Bruxelles 453275, T.V.A. 424.579.094.
Juge-commissaire : M. Indekeu.
Curateur : Me Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, en la salle B.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) M. Buekens.
(Pro deo)

(17399)
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Rechtbank van koophandel te Brussel

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de vingt jours à dater du prononcé du jugement

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998 werd geopend verklaard het faillissement
van de B.V.B.A. Indetes, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Fonteinstraat 45, H.R. Brussel 453275, BTW 424.579.094.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.

Rechter-commissaris : de heer J. Indekeu.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Bertrand Asscherickx.
(Pro deo)

Curator : Mr. Marc Buekens, Eikelenberg 20, 1700 Dilbeek.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvordering te doen op de griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal B.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) M. Buekens.
(Pro deo)
(17399)

(17401)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de E.B.V.B.A. L & H Company, met zetel te
1070 Anderlecht, Bergensesteenweg 98, H.R. Brussel 589849,
BTW 454.729.961.
Rechter-commissaris : de heer François Vincke.
Curator : Mr.
1070 Brussel.

Tribunal de commerce de Bruxelles

Faillite : B.V.B.A. Barcor, dont le siège social est établi à
1000 Bruxelles, chaussée de Waterloo 92, R.C. Bruxelles A40882,
T.V.A. 434.023.332, déclarée ouverte par jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles du 2 juin 1998.
Juge-commissaire : M. François Vincke.
Curateur : Me Bertrand Asscherickx, chaussée de Ninove 643,
1070 Bruxelles.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Bertrand Asscherickx.
(Pro deo)

(17400)

Asscherickx,

Ninoofsesteenweg

643,

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de termijn van
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van de schuldvorderingen : op
woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in de zaal B.
De curator, (get.) Bertrand Asscherickx.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de vingt jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.

Bertrand

(Pro deo)

(17401)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Faillite : S.A. Isab Business Entreprises IBE, dont le siège social est
établi à 1082 Berchem-Sainte-Agathe, rue Josse Goffin 149,
R.C. Bruxelles 545471, T.V.A. 444.149.934, déclarée ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 2 juin 1998.
Juge-commissaire : M. François Vincke.
Curateur : Me Bertrand Asscherickx, chaussée de Ninove 643,
1070 Bruxelles.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de B.V.B.A. Barcor, met zetel te 1000 Brussel,
Waterloolaan 92, H.R. Brussel A40882, BTW 434.023.332.
Rechter-commissaris : de heer François Vincke.
Curator : Mr.
1070 Brussel.

Bertrand

Asscherickx,

Ninoofsesteenweg

643,

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de termijn van
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van de schuldvorderingen : op
woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in de zaal B.
De curator, (get.) Bertrand Asscherickx.

(Pro deo)

(17400)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Faillite : E.B.V.B.A. L & H Company, dont le siège social est établi à
1070 Anderlecht, chaussée de Mons 98, R.C. Bruxelles 589849,
T.V.A. 454.729.961, déclarée ouverte par jugement du tribunal de
commerce de Bruxelles, du 2 juin 1998.
Juge-commissaire : M. François Vincke.
Curateur : Me Bertrand Asscherickx, chaussée de Ninove 643,
1070 Bruxelles.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de vingt jours à dater du prononcé du jugement
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Bertrand Asscherickx.
(Pro deo)

(17402)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998 werd geopend verklaard, op dagvaarding,
het faillissement van de N.V. Isab Business Entreprises IBE, met zetel te
1082 Sint-Agatha-Berchem, Josse Goffinlaan 149, H.R. Brussel 545471,
BTW 444.149.934.
Rechter-commissaris : de heer François Vincke.
Curator : Mr.
1070 Brussel.

Bertrand

Asscherickx,

Ninoofsesteenweg

643,

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, 1000 Brussel, binnen de termijn van
twintig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van de schuldvorderingen : op
woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in de zaal B.
De curator, (get.) Bertrand Asscherickx.

(Pro deo)

(17402)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du 2 juin 1998, a été clôturée pour insuffisance d’actif
la faillite de la S.P.R.L. Uniphort, rue Blaes 223, 1000 Bruxelles,
T.V.A. 426.960.643.

Bij vonnis d.d. 3 juni 1998 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de B.V.B.A. Les Dessous de Jade, met maatschappelijke zetel te 1060 Brussel, Afrikaansestraat 40, H.R. Brussel 582186,
BTW 452.701.275, voornaamste handelsactiviteit : kleinhandel textiel.

Le faillie fut déclaré non excusable.

Rechter-commissaris : de heer Jean-Pierre Hislaire.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) O. Ronse.

(17403)

Curator : Mr. Nicolas Van der Borght, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998, werd afgesloten bij ontoereikend actief,
het faillissement van de B.V.B.A. Uniphot, Blaesstraat 223, 1000 Brussel,
BTW 426.960.643.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) N. Van der Borght.

Gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) O. Ronse.

(Pro deo)

(17405)

(17403)
Tribunal de commerce de Bruxelles

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 2 juin 1998, a été clôturée pour absence d’actif la
faillite de la S.A. Goman, rue Capouillet 19, 1060 Saint-Gilles.
Le faillie fut déclaré non excusable.

Juge-commissaire : M. Robert Van Assche.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) O. Ronse.
(Pro deo)

(17404)

Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998, werd afgesloten bij gebrek aan actief, het
faillissement van de N.V. Goman, Capouilletstraat 19, 1060 Sint-Gillis.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.

Gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

(Pro deo)

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) O. Ronse.
(Pro deo)

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.P.R.L. Kilouetout,
ayant son siège social à 1180 Uccle, chaussée d’Alsemberg 969,
R.C. Bruxelles 600573, T.V.A. 456.967.394, activité commerciale principale : location de matériel.

(17406)

(17404)
Rechtbank van koophandel te Brussel

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 3 juin 1998 a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite
de la S.P.R.L. Les Dessous de Jade, avec siège social à 1060 Bruxelles,
rue Africaine 40, R.C. Bruxelles 582186, T.V.A. 452.701.275, activité
commerciale principale : vente détail textile.
Juge-commissaire : M. Jean-Pierre Hislaire.
Curateur : Me Nicolas Van der Borght, rue des Astronomes 14,
1180 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du prononcé du
jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Van der Borght.
(Pro deo)

(17405)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de B.V.B.A. Kilouetout, met hoofdzetel hebbende te 1180 Ukkel,
Alsembergsesteenweg 969, H.R. Brussel 600573, BTW 456.967.394,
voornaamste handelsactiviteit : verhuur van materieel.
Rechter-commissaris : de heer Robert Van Assche.
Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17406)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.P.R.L. Green Lemon,
ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue de Fré 68A,
R.C. Bruxelles 609234, activité commerciale principale : vente de
CD-ROM.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de B.V.B.A. B.Y.M.P., met hoofdzetel hebbende te 1180 Ukkel,
Brugmannlaan 408, H.R. Brussel 609703, BTW 459.382.201,
voornaamste handelsactiviteit : horeca.
Rechter-commissaris : de heer Robert Van Assche.

Juge-commissaire : M. Robert Van Assche.
Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.

Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17407)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)
(17408)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de B.V.B.A. Green Lemon, met hoofdzetel hebbende te 1180 Ukkel,
de Frélaan 68A, H.R. Brussel 609234, voornaamste handelsactiviteit :
verkoop van CR-ROM.
Rechter-commissaris : de heer Robert Van Assche.

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de la S.P.R.L. Quincailerie
Saint-Julien, ayant son siège social à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue
de Visé 23, R.C. Bruxelles 562364, T.V.A. 448.336.968, activité commerciale principale : quincaillerie.
Juge-commissaire : M. Robert Van Assche.

Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.

Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)
(17407)

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17409)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.P.R.L. B.Y.M.P., ayant
son siège social à 1180 Uccle, avenue Brugmann 408,
R.C. Bruxelles 609703, T.V.A. 459.382.201, activité commerciale principale : horeca.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op bekentenis, het faillissement
van de B.V.B.A. Quincaillerie Saint-Julien, met hoofdzetel hebbende te
1170 Watermaal-Bosvoorde, Visélaan 23, H.R. Brussel 562354,
BTW 448.336.968, voornaamste handelsactiviteit : ijzerwinkel.
Rechter-commissaris : de heer Robert Van Assche.

Juge-commissaire : M. Robert Van Assche.
Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.

Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17408)

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)
(17409)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de M. Benkaddour, Abdelaziz,
domicilié à Ixelles, rue Marie-Henriette 8/M, et faisant commerce à
1020 Bruxelles, rue Jacobs Fontaine 2, R.C. Bruxelles 569520,
T.V.A. 539.594.766, activité commerciale principale : épicerie.

Bij vonnis d.d. 4 juni 1998 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de C.V. Green Laser Belgium, met maatschappelijke zetel te 1083 Brussel, Charles-Quintlaan 198, H.R. Brussel 518670,
BTW 437.178.307, voornaamste handelsactiviteit : verkoop van
computermaterieel.
Rechter-commissaris : de heer Henry Courtin.

Juge-commissaire : M. Robert Van Assche.
Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.

Curator : Mr. Nicolas Van der Borght, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.

Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) N. Van der Borght.
(Pro deo)

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17411)

(17410)
Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op bekentenis, het faillissement
van de heer Benkaddour, Abdelaziz, wonende te Elsene,
Maria-Henriettastraat 8/M, en handeldrijvende te 1020 Brussel, Jacobs
Fontainestraat 2, H.R. Brussel 569520, BTW 539.594.766, voornaamste
handelsactiviteit : kruidenierswinkel.
Rechter-commissaris : de heer Robert Van Assche.
Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.P.R.L.U. Multimax,
ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, place SaintLazare 1/4, R.C. Bruxelles 591402, T.V.A. 454.867.741, activité commerciale principale : import-export de matériel électroménager.
Juge-commissaire : M. Francis Wiser.
Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17412)

Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17410)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 4 juin 1998 a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite
de la S.A. Green Laser Belgium, avec siège social à 1083 Bruxelles,
avenue Charles-Quint 198, R.C. Bruxelles 518670, T.V.A. 437.178.307,
activité commerciale principale : vente de consommable informatique.
Juge-commissaire : M. Henry Courtin.
Curateur : Me Nicolas Van der Borght, rue des Astronomes 14,
1180 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Van der Borght.
(Pro deo)

(17411)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de E.B.V.B.A. Multimax, met hoofdzetel hebbende te 1210 SintJoost-ten-Node, Sint-Lazarusplaats 1/4, H.R. Brussel 591402,
BTW 454.867.741, voornaamste handelsactiviteit : invoer-uitvoer van
elektrische huishoudapparatuur.
Rechter-commissaris : de heer Francis Wiser.
Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17412)
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Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.P.R.L.U. Jenat, ayant
son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Commune 31,
R.C. Bruxelles 607010, T.V.A. 459.041.117, activité commerciale principale : import-export de véhicules à moteur.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de C.V. Piccadilly Inc. Agency, met hoofdzetel hebbende te
1050 Elsene, Louisagalerij 56, H.R. Brussel 383649, BTW 414.027.375,
voornaamste handelsactiviteit : cabaret-spektakelonderneming.

Juge-commissaire : M. Francis Wiser.
Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17413)

Rechter-commissaris : de heer Francis Wiser.
Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)

(17414)

Rechtbank van koophandel te Brussel

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel, d.d.
8 juni 1998, werd geopend verklaard, op dagvaarding, het faillissement
van de E.B.V.B.A. Jenat, met hoofdzetel hebbende te 1210 Sint-Joostten-Node, Gemeentestraat 31, H.R. Brussel 607010, BTW 459.041.117,
voornaamste handelsactiviteit : invoer-uitvoer van automobielvoertuigen.
Rechter-commissaris : de heer Francis Wiser.
Curator : Mr. Vincent Terlinden, advocaat te 1050 Brussel, Louisalaan 349, bus 17.
De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel te
Brussel, gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van
het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A van de rechtbank van
koophandel te Brussel.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) V. Terlinden.
(Pro deo)
(17413)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Par jugement du 4 juin 1998 a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite
de la S.P.R.L. Myg Factory, avec siège social à 1040 Bruxelles, avenue
Nouvelle 38, R.C. Bruxelles 576415, T.V.A. 451.587.260, activité commerciale principale : design.
Juge-commissaire : M. Jean-Pierre Hislaire.
Curateur : Me Nicolas Van der Borght, rue des Astronomes 14, à
1180 Bruxelles.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce, palais de justice, place Poelaert, à 1000 Bruxelles, dans le
délai de trente jours à dater du prononcé du jugement.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) N. Van der Borght.
(Pro deo)

(17415)

Tribunal de commerce de Bruxelles

Rechtbank van koophandel te Brussel

Par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 8 juin 1998 a
été déclarée ouverte, sur citation, la faillite de la S.C. Piccadilly Inc.
Agency, ayant son siège social à 1050 Ixelles, Galerie Louise 56,
R.C. Bruxelles 383649, T.V.A. 412.027.375, activité commerciale principale : entreprise de spectacle-cabaret.

Bij vonnis d.d. 4 juni 1998 werd geopend verklaard, op bekentenis,
het faillissement van de B.V.B.A. Myg Factory, met maatschappelijke
zetel te 1040 Brussel, Nieuwelaan 38, H.R. Brussel 576415,
BTW 451.587.260, voornaamste handelsactiviteit : design.

Juge-commissaire : M. Francis Wiser.

Rechter-commissaris : de heer Jean-Pierre Hislaire.

Curateur : Me Vincent Terlinden, avocat à 1050 Bruxelles, avenue
Louise 349, bte 17.
Les créanciers doivent produire leurs créances au greffe du tribunal
de commerce de Bruxelles, palais de justice, place Poelaert, à
1000 Bruxelles, dans le délai de trente jours à dater du jugement
prononçant la faillite.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le mercredi
8 juillet 1998, à 14 heures, à la salle A du tribunal de commerce de
Bruxelles.

De schuldeisers worden uitgenodigd de verklaring van hun schuldvorderingen te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel,
gerechtsgebouw, Poelaertplein, te 1000 Brussel, binnen de termijn van
dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op woensdag 8 juli 1998, te 14 uur, in zaal A.
Voor eensluidend uittreksel : de curator, (get.) N. Van der Borght.

Pour extrait conforme : le curateur, (signé) V. Terlinden.
(Pro deo)

Curator : Mr. Nicolas Van der Borght, Sterrenkundigenstraat 14,
1180 Brussel.

(17414)

(Pro deo)

(17415)
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Tribunal de commerce de Charleroi

Par jugement prononcé le 19 mai 1998, le tribunal de commerce de
Charleroi, première chambre, a déclaré closes, pour insuffisance d’actif,
les opérations de la faillite de la S.C. Trans-Souco, dont le siège social
est établi à 6001 Marcinelle, rue des Hiercheuses 64, R.C. Charleroi 167700, déclarée en faillite par jugement du même tribunal en date
du 17 octobre 1994.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Me Louis Dermine.
(17416)

Le tribunal de commerce de Charleroi, par jugement en date du
26 mai 1998, a déclaré closes, par liquidation d’actif, les opérations de
la faillite de M. Pletinckx, Alain, entrepreneur, domicilié à 7134 Ressaix,
rue du Presbytère 17, déclaré en état de faillite par jugement du tribunal
de commerce de Charleroi en date du 8 janvier 1997.
Le même jugement prononce l’excusabilité du failli.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) J. Halbrecq.

(17417)

Par jugement du 8 juin 1998, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur aveu, la faillite de la S.P.R.L. PHM Cars, ayant son siège
social à 4342 Hognoul, chaussée de Bruxelles 126, T.V.A. 418.631.907,
R.C. Liège 131482, avec date du début des opérations commerciales le
6 octobre 1978, pour l’activité suivante : « atelier de réparation de
véhicules à moteur, réparation de carosserie, commerce de détail en
véhicules à moteur et accessoires, en véhicules d’occasion... »
Juge commissaire : M. Philippe Boone.
Clôture du procès-verbal de vérification des créances : le
28 juillet 1998, de 10 à 11 heures.
Les curateurs, (signé) Dominique Collin, et J.P. Tasset, avocats au
barreau de Liège, quai Marcellis 4/11.
(17421)

Par jugement du 9 juin 1998, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé, sur citation, la faillite de la S.C. Prestacar, ayant son siège
social rue Ambiorix 19, à 4000 Liège, R.C. Liège 172416, activité :
intermédiaire commercial, entreprise de taxis.
Juge commissaire : M. Bernard Nils.
Procès-verbal de vérification des créances : le 28 juillet 1998.

Par jugement de la première chambre du tribunal de commerce de
Charleroi du 9 juin 1998, a été déclarée ouverte, sur aveu, la faillite de
M. Jean-Pol Mertens, domicilié à 6210 Les-Bons-Villers, chaussée de
Bruxelles 146, R.C. Charleroi 148924, T.V.A. 762.082.755.
Le tribunal a fixé la date provisoire de cessation des paiements au
19 mai 1998.
Les déclarations de créances doivent être adressées au greffe du
tribunal de commerce de Charleroi, avenue Général Michel, avant le
30 juin 1998.

Le curateur, (signé) Me Jean-Luc Dewez, avocat à 4600 Visé, rue des
Remparts 6.
(17422)

Par jugement du 9 juin 1998, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite, sur aveu, de la S.A. Circe, dont le siège social est
établi à 4020 Liège, quai de Gaulle 5, et dont le siège d’exploitation était
établi à 4000 Liège, rue des Dominicains 14, R.C. Liège 174972, pour un
commerce de gros en confection pour hommes, dames et enfants,
trousseau pour hommes et garçonnets, pour dames et fillettes, maroquinerie (à l’exclusion du commerce de détail), T.V.A. 442.104.323.

La clôture du procès-verbal de vérification des créances aura lieu le
28 juillet 1998, à 8 h 30 m, devant le tribunal de commerce de Charleroi.

Date du début de l’activité commerciale : le 14 février 1991.

Le tribunal a désigné en qualité de juge-commissaire M. Bruno
Furlan, et en qualité de curateur, Me Alexandre Gillain, avocat à
6000 Charleroi, boulevard Devreux 28.

Juge commissaire : M. Henri Lafosse.

Le pro déo a été accordé.
Le curateur, (signé) Alexandre Gillain.

(17418)

Par jugement rendu le 2 juin 1998, le tribunal de commerce de
Charleroi, a déclaré close, par liquidation, la faillite de M. Paolo Pavone,
déclarée par jugement du 23 janvier 1996.
Le même jugement a dit le failli non excusable.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) Jean Evaldre.

(17419)

Reporte la date de la cessation de ses paiements au 9 décembre 1997.

Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 28 juillet 1998,
de 10 à 11 heures.
Le curateur, (signé) Me P. Henfling, avocat.

(Pro deo)

(17423)

Par jugement du 8 juin 1998, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé la faillite, sur citation, de la S.P.R.L. Restam, établie et ayant
son siège social rue de l’Esplanade 60, à 4140 Sprimont (Banneux),
R.C. Liège 186640, pour les activités suivantes « restaurant, traiteur,
organisateur de banquets », sous la dénomination « Chez Christian
Piot », T.V.A. 752.045.651.
Date du début de l’activité commerciale : le 22 avril 1994.
A réservé à statuer sur le report de la date de cessation des paiements.

Tribunal de commerce de Liège

Par jugement du 8 juin 1998, le tribunal de commerce de Liège a
prononcé sur résolution de concordat provisoire, la faillite de
Mme Septon, Arlette Céline Alfredine Ghislaine, née à Anthisnes le
14 mars 1945, domiciliée à 4000 Liège, rue Bois l’Evêque 31, exploitant
la maison de repos à l’enseigne « La Maison de Céline », rue HenriChapelle 10, 4651 Battice (Herve), R.C. Verviers 61792.
Le même jugement fixe au 8 juin 1998 la date de la cessation des
paiements et ordonne aux créanciers de faire au greffe la déclaration de
leur créance dans les trente jours à compter du jugement déclaratif de
faillite.
Le juge-commissaire : M. Michel Damoiseaux.
Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 28 juillet 1998, à
10 heures.
Le curateur, (signé) Me Eric Biar, avocat, rue de Campine 157, à
4000 Liège.
(17420)

Juge commissaire : M. Jean Oudkerk.
Procès-verbal de vérification des créances : le mardi 28 juillet 1998,
de 10 à 11 heures.
Le curateur, (signé) Me P. Henfling, avocat.

(Pro deo)

(17424)

Tribunal de commerce de Namur

Sur requête du curateur à la faillite de M. Lambot, André, domicilié
à Namur, section de Flawinne, Sur le Fond Barbette 29,
R.C. Namur 42304, faillite déclarée ouverte par jugement du tribunal
de commerce en date du 22 janvier 1998, le tribunal de commerce de
Namur a, par jugement rendu le 28 mai 1998, reporté à la date du
22 juillet 1997, l’époque de la cessation des paiements de M. Lambot,
par application de l’article 12 de la loi du 8 août 1997.
Le curateur, (signé) F. Chauvaux.

(17425)
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Tribunal de commerce de Tournai

Par jugement rendu le 28 mai 1998, la deuxième chambre du tribunal
de commerce de Tournai a fixé au 20 juillet 1997 la date définitive de la
cessation des paiements de la S.P.R.L. European Hurlus Cars, dont le
siège social est situé à 7700 Mouscron, rue de la Marlière 84, et dont la
faillite a été prononcée le 20 janvier 1998.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) E. Van Daele.

(17426)

Par jugement rendu le 2 juin 1998 par le tribunal de commerce de
Tournai a été ouverte, sur aveu, la faillite de M. Bourguignon, Yves,
domicilié à 6592 Momignies, rue les Trieux 5, R.C. Tournai 74029,
T.V.A. 662.103.093, exploitant un restaurant à 7600 Peruwelz, boulevard
Léopold III 32, sous la dénomination « La Rabelaisie ».
Les créanciers sont tenus de produire leurs créances au greffe du
tribunal de commerce de Tournai, rue des Filles Dieu 1, à Tournai, dans
un délai de trente jours (1er juillet 1998).
La clôture du procès-verbal de vérification des créances a été fixée au
30 juillet 1998, à 9 heures, en chambre du tribunal de commerce de
Tournai, palais de justice, à Tournai.
Curateur : Me P. Brotcorne, avenue des Peupliers 7, 7500 Tournai.
Tournai, le 2 juin 1998.
Pour extrait conforme : le curateur, (signé) P. Brotcorne.

(17427)

Tribunal de commerce de Verviers

Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de commerce de Verviers a
prononcé, sur aveu, la faillite de la « S.A. Patrimonia », ayant son
siège social boulevard Emile de Laveleye 42, à 4020 Liège,
R.C. Verviers 182142, et son siège d’exploitation à 4920 Harzé, Parc
artisanal, route de Lorcé 14, activité : bureau d’études et d’exécution de
projets dans les différents domaines où intervient la notion habituelle
de holding.
Juge-commissaire : Mme Simone Burnel.

Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de commerce de Verviers a
prononcé, sur aveu, la faillite de la « S.A. Sofigest », ayant son siège
social Corniche de la Gloriette 34, à 4053 Embourg (Chaudfontaine),
R.C. Verviers 180910, et son siège d’exploitation à 4920 Harzé, Parc
artisanal, route de Lorcé 14, activité : entreprise de prise de participation, entreprise de gestion immobilière et mobilière.
Juge-commissaire : Mme Simone Burnel.
Procès-verbal de vérification de créances le 31 juillet 1998.
Le curateur : (signé) Me Jean-Luc Dewez, avocat, rue des
Remparts 6, à 4600 Visé.
(17431)

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst

Faillissement : N.V. Brussels General Contractor, met zetel te
9320 Aalst (Erembodegem), Ninovesteenweg 24/1, H.R. Aalst 57904.
Bij vonnis der rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling
Aalst, d.d. 9 juin 1998, werd voornoemde N.V. Brussels General
Contractor op vordering van de heer procureur des Konings failliet
verklaard en werd de datum van staking van betalingen bepaald op
9 juni 1998, handelsactiviteit : bouwonderneming, BTW 427.091.592.
Mr. Eric Creytens, advocaat te Ninove, Centrumlaan 48/2; Mr. Rudy
Cobbaert, advocaat te 9400 Ninove, Brusselsesteenweg 88, werden
aangesteld als curatoren.
Mr. Dirk Nevens, rechter in handelszaken bij de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst, werd als rechtercommissaris aangesteld.
De schuldeisers moeten hun aangifte van schuldvordering ter griffie
der rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst,
Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3, 9300 Aalst, dit
binnen de dertig dagen vanaf het vonnis.
De sluiting van het verbaal van nazicht der schuldvorderingen is
gesteld op donderdag 24 september 1998, te 9 u. 10 m., in de gehoorzaal
der rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Aalst,
Gerechtelijk en Administratief Centrum, Graanmarkt 3, te 9300 Aalst.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curatoren, (get.) Eric Creytens;
Mr. Rudy Cobbaert.
(17432)

Rechtbank van koophandel te Antwerpen

Procès-verbal de vérification de créances le 31 juillet 1998.
Le curateur : (signé) Me Jean-Luc Dewez, avocat, rue des
Remparts 6, à 4600 Visé.
(17428)

Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de commerce de Verviers a
prononcé, sur aveu, la faillite de la « S.A. Burinvest », ayant son siège
social Corniche de la Gloriette 34, à 4053 Embourg (Chaudfontaine),
R.C. Liège 180910, et son siège d’exploitation à 4020 Liège, boulevard
de Laveleye 42, activité : bureau d’études et d’exécution de « Holding ».
Juge-commissaire : Mme Simone Burnel.
Procès-verbal de vérification de créances le 31 juillet 1998.
Le curateur : (signé) Me Jean-Luc Dewez, avocat, rue des
Remparts 6, à 4600 Visé.
(17429)

Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal de commerce de Verviers a
prononcé, sur aveu, la faillite de la « S.A. Burassim Construction »,
ayant son siège social boulevard Emile de Laveleye 42, à 4020 Liège,
R.C. Verviers 173127, et son siège d’exploitation à 4920 Harzé, Parc
artisanal, route de Lorcé 14, R.C. Huy 42396, activité : entreprise de
construction de bâtiments.
Juge-commissaire : Mme Simone Burnel.
Procès-verbal de vérification de créances le 31 juillet 1998.
Le curateur : (signé) Me Jean-Luc Dewez, avocat, rue des
Remparts 6, à 4600 Visé.
(17430)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Succes-Sail B.V.B.A., Kasteelstraat 48, 2540 Hove, H.R. Antwerpen 291073, BTW 447.870.477, verhuring van plezierboten, op bekentenis, failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Van Vooren, Theodorus.
Curator : Mr. Van Doosselaere, Thierry, Van Breestraat 29,
2018 Antwerpen-1.
Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Doosselaere, Thierry.
(Pro deo)
(17433)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Verhaegen, Ronald Jozef,
geboren te Niel op 27 juni 1958, wonende te 2620 Hemiksem,
Assestraat 174, en handeldrijvende te 2620 Hemiksem, Karel De Backerstraat 50, onder de benaming « Wasserij Gehre », wasserij en strijkerij,
H.R. Antwerpen 305077, op bekentenis, failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Vingerhoets, Paul.
Curator : Mr. Van Doosselaere, Thierry, Van Breestraat 29,
2018 Antwerpen-1.
Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
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Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Doosselaere, Thierry.
(Pro deo)
(17434)

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Impe, Bruno.
(Pro deo)
(17438)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Robcam B.V.B.A., Luithagen 2,
Unit C, 2030 Antwerpen-3, H.R. Antwerpen 301942, BTW 452.092.947,
opslagplaatsen en magazijnen, op bekentenis, failliet verklaard.

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is J.A.M. B.V.B.A., Grote Hondstraat
11,
2018
Antwerpen-1,
H.R.
Antwerpen
291208,
BTW 447.869.190, in- en uitvoerhandel van diverse goederen, op
bekentenis, failliet verklaard.

Rechter-commissaris : de heer Van den Busch, Marcel.
Curator : Mr. Vanrooy, Stephan, Armand Segerslei 18, 2640 Mortsel.

Rechter-commissaris : de heer Verbist, Guy.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Curator : Mr. Vanhoucke, Guy, Anselmostraat 2, 2018 Antwerpen-1.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Vanrooy, Stephan.
(Pro deo)
(17435)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is BGG Management B.V.B.A.,
Duiventorenstraat 54, 2910 Essen, H.R. Antwerpen 310365,
BTW 454.768.860, studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake
financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, op bekentenis,
failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Vansteenbeeck, Petrus.
Curator : Mr. Van Impe, Bruno, Generaal Slingeneyerlaan 107,
2100 Deurne (Antwerpen).
Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Impe, Bruno.
(Pro deo)
(17436)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Luka C.V., met beperkte
aansprakelijkheid, Orchideeënstraat 12, 2610 Wilrijk (Antwerpen),
H.R. Antwerpen 306576, BTW 442.978.214, drankgelegenheid, op
bekentenis, failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Vansteenbeeck, Petrus.
Curator : Mr. Van Impe, Bruno, Generaal Slingeneyerlaan 107,
2100 Deurne (Antwerpen).

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Vanhoucke, Guy.
(Pro deo)
(17439)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Geens Trading C.V., Blijkerijstraat 16, 2390 Malle, H.R. Antwerpen 270636, BTW 437.743.578,
tussenpersoon in de handel, op bekentenis, failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Verbist, Guy.
Curator : Mr. Vanhoucke, Guy, Anselmostraat 2, 2018 Antwerpen-1.
Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Vanhoucke, Guy.
(Pro deo)
(17440)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Directional Boring
Services B.V.B.A., in ’t kort « D.B.S. », Leopoldplaats 10, B6,
2000 Antwerpen-1, H.R. Antwerpen 312327, BTW 456.081.924, onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen, op bekentenis, failliet verklaard.
Rechter-commissaris : de heer Van Vooren, Theodorus.
Curator : Mr. Van Sant, Paul, Plantin en Moretuslei 174-7,
2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Impe, Bruno.
(Pro deo)
(17437)

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Sant, Paul.
(Pro deo)
(17441)

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Flem Marketing Communications
B.V.B.A.,
Godefriduskaai
28,
2000
Antwerpen-1,
H.R. Antwerpen 302267, BTW 452.242.506, publiciteitsonderneming, op
bekentenis, failliet verklaard.

Bij vonnis in datum van 9 juni 1998 is Garage Devos B.V.B.A.,
Kloosterstraat 173, 2000 Antwerpen-1, H.R. Antwerpen 232519,
BTW 423.203.773, werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen,
op bekentenis, failliet verklaard.

Rechter-commissaris : de heer Von den Busch, Marcel.
Curator : Mr. Van Impe, Bruno, Generaal Slingeneyerlaan 107,
2100 Deurne (Antwerpen).

Rechter-commissaris : de heer Vingerhoets, Paul.
Curator : Mr. Van Sant, Paul, Plantin en Moretuslei 174-7,
2018 Antwerpen-1.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Datum der staking van betaling : 9 juni 1998.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.

Indienen der schuldvorderingen ter griffie : vóór 9 juli 1998.
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Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 10 augustus 1998, 9 uur, zaal 18, rechtbank van koophandel
te
Antwerpen,
gerechtsgebouw,
Stockmansstraat,
2000 Antwerpen.
De curator, Van Sant, Paul.
(Pro deo)
(17442)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d.
5 juni 1998, werd het faillissement Walewska N.V., Volderstraat 34,
9000 Gent, H.R. Gent 144933, afgesloten wegens ontoereikende activa.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Rechtbank van koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas

Faillissement van Mevr. Cops, Karin, geboren te Antwerpen op
23 augustus 1967, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Watermolendreef 2 C B 6, H.R. Sint-Niklaas 56950, voor tussenpersoon in handel.
Bij bevelschrift van de heer rechter-commissaris werden de schuldeisers, wier schuldvordering definitief of voorlopig aangenomen werd,
opgeroepen voor woensdag 17 juni 1998, om 14 uur in de namiddag, in
de gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te Dendermonde,
afdeling Sint-Niklaas, Kazernestraat 12, 9100 Sint-Niklaas, grote rechtervleugel, eerste verdieping.
Op deze vergadering zullen de curatoren verslag uitbrengen over de
toestand van deze faling en zal eveneens de gefailleerde in de mogelijkheid gesteld worden voorstellen te doen aan zijn schuldeisers.
Aan de curator werd medegedeeld dat de gefailleerde geen voorstellen zal doen.
Hierbij hebben wij dan ook de eer u uit te nodigen tot deze
vergadering.
Zo u het wenst, kan u bij volmacht verschijnen.
Uw aanwezigheid is echter niet verplicht.
De curator, (get.) Marc Schoenmaekers.

(17443)

De curator, (get.) Marcel Gydé, advocaat, Dendermondsesteenweg 78, 9070 Destelbergen.
(17444)

Rechtbank van koophandel te Gent

Bij vonnis d.d. 9 juni 1998, op bekentenis, 3e kamer, werd het faillissement vastgesteld van Immo Construct N.V., algemene bouwonderneming, onderneming in onroerende goederen, met maatschappelijke
zetel gevestigd te 9800 Deinze, Markt 105, H.R. Gent 166400,
BTW 447.428.633.
Rechter-commissaris : de heer Bertrand Cortier.
Datum staking van de betalingen : 8 juni 1998.
Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel,
Oude Schaapmarkt 22, 9000 Gent, vóór 2 juli 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de ingediende
schuldvorderingen : 3 september 1998, te 9 uur, in de rechtbank,
gehoorzaal A, tweede verdieping.
De curator : Mr. Hans De Meyer, advocaat, kantoorhoudende te
9000 Gent, Coupure 373.
Voor
eensluidend
H. Vanmaldeghem.

Bij vonnis van 5 juni 1998 werd open verklaard, op bekentenis, het
faillissement van Van den Eeckhout Marcel B.V.B.A., in vereffening,
onderneming van vloerwerken, met maatschappelijke zetel te
9120 Beveren, Stationstraat 105, H.R. Sint-Niklaas 42306,
BTW 427.143.755.

uittreksel :

de

hoofdgriffier,
(get.)
(Pro deo)
(17445)

Rechtbank van koophandel te Hasselt

Staking van betaling vastgesteld op 5 juni 1998.
Indienen van de schuldvorderingen ter griffie van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, gerechtsgebouw,
Kazernestraat 12, te 9100 Sint-Niklaas, vóór 5 juli 1998.
Afsluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen : op 2 september 1998, te 15 uur.
Rechter-commissaris : de heer Herman De Cuyper, rechter in
handelszaken.
Curator : Mr. Alain Cleyman, advocaat te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 4.
Voor uittreksel : de curator, (get.) A. Cleyman.
(17456)

Bij vonnis van 4 mei 1998 heeft de rechtbank van koophandel, tweede
kamer, te Hasselt, het faillissement afgesloten verklaard bij gebreke aan
actief van Lebegge, Eduard, geboren op 5 september 1943 te Duffel, en
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Oppum 23, H.R. Hasselt 72091,
BTW 638.580.001, aard van de handelsactiviteit : bouwmaterialen.
De rechtbank heeft gefailleerde niet verschoonbaar verklaard.
Hetzelfde vonnis stelt een einde aan de taak van curatoren en
verleent de decharge van de vereffening.
Voor eensluidend uittreksel : voor de curatele, (get.) Daniel
Libens.
(17446)

Rechtbank van koophandel te Ieper

De schuldeisers toegelaten tot het passief van het faillissement van
de B.V.B.A. Rademet, metalen constructies, met maatschappelijke zetel
gevestigd te 9160 Lokeren, Veldstraat 22A, H.R. Sint-Niklaas 54354,
open verklaard bij vonnis d.d. 27 november 1997 van de rechtbank van
koophandel te Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, onder het curatorschap van Mr. Emmanuel Koslowski, advocaat te 9100 Sint-Niklaas,
aldaar kantoorhoudende aan de Breedstraat 1, bus 22, worden bijeengeroepen in algemene vergadering op woensdag 24 juni 1998, te
14 uur, in de gewone gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te
Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas, Kazernestraat 12, te 9100 SintNiklaas, teneinde er het verslag van de curator te horen over de
toestand van het faillissement en een vermoedelijke uitslag van de
vereffening.

Bij vonnis van 8 juni 1998 werd, op dagvaarding, in staat van faillissement verklaard de N.V. Heuvelvee, in vereffening, met maatschappelijke zetel te 8950 Heuvelland-Nieuwkerke, Bellestraat 73,
H.R. Ieper 35638, BTW 453.873.391, met als voornaamste handelsactiviteit : onderneming voor industriële runder- en varkensteelt, groothandel in dieren met uitzondering van pluimveeteelt, groothandel in
landbouwproducten, benodigdheden en additieven, in- en uitvoer van
diverse goederen.

Daarna zal de curator zich uitspreken over de gebeurlijke voorstellen
van de gefailleerde tot het bekomen van een concordaat.

Rechter-commissaris : de heer Stefaan Bouckaert, rechter in handelszaken.

De gefailleerde heeft tot op heden geen concordataire voorstellen
gedaan.
De curator, (get.) E. Koslowski.
(17457)

Curator : Mr. Isabelle Mailliard, advocaat te 8940 Geluwe-Wervik,
Beselarestraat 60A.

Staking van betaling : op 19 maart 1998.

Indienen van de schuldvorderingen : vóór 29 juni 1998.
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Sluiting van het proces-verbaal van onderzoek naar de echtheid van
de schuldvorderingen : op woensdag 9 september 1998, om 10 uur, in
de gehoorzaal van de rechtbank van koophandel te 8900 Ieper, Grote
Markt 10.

Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op 22 juli 1998, te 10 u. 45 m., ter rechtbank.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) Frank Heffinck.
(Pro deo)
(17450)

De curator : (get.) Isabelle Mailliard.
(Pro deo)

(17447)
Rechtbank van koophandel te Leuven

Bij vonnis d.d. 8 juni 1998 werd, op aangifte, in staat van faillissement
verklaard de B.V.B.A. Westhoek Indoor Karting, met maatschappelijke
en uitbatingszetel te 8970 Poperinge, Europalaan 5, H.R. Ieper 36415,
met als handelsactiviteiten : uitbating van een indoor karting circuit
(niet afzonderlijk vermeld), BTW 457.315.210.
Staking van betalingen : 2 juni 1998.

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Leuven
d.d. 9 juni 1998, werd het faillissement van de N.V. Real Estate
Promotors International, met maatschappelijke zetel te 3191 Hever,
Leuvensesteenweg 71, H.R. Leuven 79075, gesloten verklaard bij ontoereikend actief.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.

Rechter-commissaris : Mevr. D. Tytgat.
Curator : Mr. Filiep Desmet, advocaat te 8940 Wervik, Nieuwstraat 38.

De curator, M. Dewael.

(Pro deo)

(17451)

Indiening van de schuldvorderingen : vóór 29 juni 1998.
Ondertekening proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : woensdag 9 september 1998, om 11 u. 30 m.
De curator : (get.) F. Desmet.

(17448)

Bij vonnis van de rechtbank van koophandel van Leuven
d.d. 9 juni 1998, werd het faillissement van de B.V.B.A. C.M.M., met
maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 391,
H.R. Leuven 64003, gesloten verklaard bij ontoereikend actief.
De gefailleerde werd niet verschoonbaar verklaard.
De curator, M. Dewael.

(Pro deo)

(17452)

Rechtbank van koophandel te Kortrijk

Bij vonnis van 5 juni 1998 werd door de rechtbank van koophandel
te Kortrijk, derde kamer, op aangifte, in staat van faillissement
verklaard de N.V. Ruvear, met zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 98, H.R. Kortrijk 128824, met als werkzaamheid : kleinhandel met
meer dan één afdeling, BTW 448.832.955.
Rechter-commissaris : de heer Johan Vanbiervliet, rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.
Curator : Mr. Frank Heffinck, advocaat te 8501 Kortrijk-Bissegem,
Meensesteenweg 347.
Tijdstip van de ophouding van betalingen vastgesteld op datum van
het faillietvonnis.
De schuldeisers dienen hun verklaring van schuldvordering in te
dienen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A, vóór 29 juni 1998.
Sluiting van het proces-verbaal van nazicht der schuldvorderingen :
op 22 juli 1998, te 11 uur, ter rechtbank.
Voor gelijkvormig uittreksel : de curator, (get.) Frank Heffinck.
(17449)

Bij vonnis d.d. 4 juni 1998, heeft de rechtbank van koophandel te
Leuven, op bekentenis, het faillissement uitgesproken van Sempels,
Jurgen, geboren te Leuven op 26 juli 1972, wonende te 3020 Herent,
Mechelsesteenweg 1111, onderneming voor grondwerken, voor het
plaatsen van afsluitingen, voor het bouwen van stellingen en reinigen
van gevels, voor het plaatsen van gyprocplaten, voor het plaatsen van
sierschouwen, voor het leggen van parketvloeren, voor warmte- en
geluidsisolering, droogmaken van gebouwen anders dan met teer en
asfalt, het plaatsen van dakgoten in PVC, het ontmossen van daken,
H.R. Leuven 95987. BTW 639.606.221.
Rechter-commissaris : F. Vloeberghs.
Curator : Mr. L. Jordens, advocaat te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 325.
Staking der betalingen : 4 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen : vóór 30 juni 1998, ter griffie dezer
rechtbank.
Nazicht schuldvorderingen : 20 juli 1998, te 15 uur.
Datum oprichting bedrijf : 5 februari 1997.
De curator, L. Jordens.

(Pro deo)

(17453)

Bij vonnis van 5 juni 1998 werd door de rechtbank van koophandel
te Kortrijk, derde kamer, op dagvaarding, in staat van faillissement
verklaard Frederic Hélène Daniel Geers, geboren te Deinze op
29 april 1966, wonend voorheen te 8500 Kortrijk, Wandelweg 7/11, en
thans te 9080 Lochristi, Oude Veldstraat 101, handeldrijvende te
8510 Kortrijk-Bellegem, Walleweg 68, H.R. Kortrijk 128649, met als
werkzaamheid : plaatsen van niet-dragende binnenmuren (geen
metsel- en betonwerken).

Bij vonnis d.d. 2 juni 1998, heeft de rechtbank van koophandel te
Leuven, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van
N.V. Mosselhuis, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Vestingstraat 1, met uitbating van een restaurant, H.R. Leuven 82384.
BTW 447.138.029.

Rechter-commissaris : de heer Johan Vanbiervliet, rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Curator : Mr. L. Jordens, advocaat te 3010 Kessel-Lo, Diestsesteenweg 325.

Curator : Mr. Frank Heffinck, advocaat te 8501 Kortrijk-Bissegem,
Meensesteenweg 347.
Tijdstip van de ophouding van betalingen vastgesteld op datum van
het faillietvonnis.
De schuldeisers dienen hun verklaring van schuldvordering in te
dienen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A, vóór 29 juni 1998.

Rechter-commissaris : W. Van den Haute.

Staking der betalingen : 2 juni 1998.
Indienen der schuldvorderingen : vóór 28 juni 1998, ter griffie dezer
rechtbank.
Nazicht schuldvorderingen : 20 juli 1998, te 14 uur.
Datum oprichting bedrijf : 21 april 1992.
De curator, L. Jordens.

(Pro deo)

(17454)
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Rechtbank van koophandel te Oudenaarde

Bij vonnis van 28 mei 1998, gewezen door de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, werd het faillissement lastens Philippe Torcque,
voorheen wonende te 9600 Ronse, Kleine Markt 3/1, en thans te
9600 Ronse, Oudstrijderslaan 17, H.R. Oudenaarde 38687, gesloten
verklaard bij gebrek aan actief.
De gefailleerde Philippe Torcque werd niet verschoonbaar verklaard.
De curator, (get.) R. Cooman.
(Pro deo)
(17455)

Rechtbank van koophandel te Tongeren

Bij vonnis van 8 juni 1998 heeft de rechtbank van koophandel te
Tongeren het faillissement uitgesproken van N.V. Kigro Farm, Weertersteenweg 4, te 3640 Kinrooi, H.R. Tongeren 67036, BTW 438.926.582,
kleinhandel in algemene voedingswaren.
Curatoren : Mrs. Lies Remans en Geert Reniers, advocaten, met
kantoor te 3600 Genk, Past. Raeymaekersstraat 15.
Datum van staking van betaling : 2 juni 1998.
Indienen van de schuldvorderingen : griffie van de rechtbank van
koophandel, Kielenstraat 22, bus 4, 3700 Tongeren, vóór 8 juli 1998.
Sluiting proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen : op
13 juli 1998, om 10 uur, in de raadkamer, gelegen te 3700 Tongeren,
Kielenstraat 22, eerste verdieping.
Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Lies Remans; Geert
Reniers.
(Pro deo)
(17458)

Bij vonnis van 8 juni 1998 heeft de rechtbank van koophandel te
Tongeren de datum van staking van betaling van het faillissement
B.V.B.A. Scheveneels, met maatschappelijke zetel gevestigd te
3680 Maaseik, Acht Meilaan 7, vastgesteld op 31 december 1997.
Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Michel Vanbuul;
Georges Alofs; Felix Ruysschaert.
(Pro deo)
(17459)

De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van
8 juni 1998, op bekentenis, failliet verklaard Denoel, Georges, geboren
te Jadotville op 13 januari 1949, wonende en handeldrijvende te
3700 Tongeren, Nullenaren 13, H.R. Tongeren 81473, tussenpersoon in
de handel, BTW 710.880.831.

Suivant jugement prononcé le 22 avril 1998 par le tribunal de
première instance à Bruxelles le nouveau contrat matrimonial intervenu
entre :
1. M. Guy Jean Marc Pol Boisont, dit Bodson, pensionné, Belge, né à
Gent le 11 février 1995, et son épouse, en unique noces;
2. Mme Marguerite Marie Françoise Josèphe Ghislaine Huberland,
sans profession, Belge, née à Ciney le 14 mars 1927,
domiciliés ensemble à Uccle, avenue du Fort-Jaco 47, suivant acte
dressé le 26 novembre 1997, par le notaire Xavier Carly, à Ixelles, a été
homologué.
Pour
Ixelles.

les

requérants,

(signé)

Me

Xavier

Carly,

notaire à
(17462)

Par acte reçu par le notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, ce 8 juin,
les époux, M. Vermeulen, Yves Charles Robert, architecte, né le
31 juillet 1961 à Watermael-Boitsfort, et son épouse, Mme Bastianelli,
Murielle Annie Henriette, née le 21 juillet 1966 à Uccle, demeurant
ensemble à Braine-l’Alleud, rue Cloquet 8, mariés sous le régime de la
séparation de biens suivant contrat de mariage du notaire Olivier
Verstraete, à Auderghem, en date du 17 octobre 1990, ont apporté des
modifications à leur régime matrimonial, étant l’adoption d’une clause
d’ameublissement, et vont introduire le dossier auprès du tribunal de
Nivelles.
Anderlecht, le 8 juin 1998.
(Signé) M. Cornelis, notaire.

(17464)

Il résulte d’un jugement rendu le 6 mai 1998 par la douzième
chambre du tribunal de première instance de Bruxelles qu’a été
homologuée la modification de régime matrimonial intervenue par
devant le notaire Michel Cornelis, à Anderlecht, le 10 octobre 1997,
entre M. Thirion, Joseph Guillaume Odon Ghislain, pensionné, né le
8 novembre 1905 à Nivelles, et son épouse, Mme Andriolo, Liliane
Régine Fernande, née le 18 octobre 1925 à Charleroi, demeurant
ensemble à Anderlecht, rue Sergent de Bruyne 63, et contenant l’adoption d’un régime de séparation de biens pure et simple.
Anderlecht, le 10 juin 1998.
(Signé) Michel Cornelis, notaire.

(17465)

Tijdstip ophouden van betaling : 31 maart 1998.
Curatoren : Mrs. Michel Vanbuul, Georges Alofs en Felix Ruysschaert, advocaten te 3700 Tongeren, 18e Oogstwal 37, bus 1.
Indienen van de schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Kielenstraat 22, te 3700 Tongeren, vóór 8 juli 1998.
Sluiting proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen :
13 juli 1998, om 10 uur, Kielenstraat 22, te 3700 Tongeren.
Voor eensluidend uittreksel : de curatoren, (get.) Michel Vanbuul;
Georges Alofs; Felix Ruysschaert.
(Pro deo)
(17460)
Huwelijksvermogensstelsel − Régime matrimonial

Extrait d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de
Charleroi, première chambre civile, le 30 avril 1998, en cause de
Fonteyne, Joseph Valentin Ghislain, pensionné, et son épouse, Dufond,
Josette Alina Eugénie, sans profession, domiciliés à Charleroi (Roux),
rue Major Housiaux 23.
Adoptant les motifs de l’acte reçu par Me Philippe Butaye, notaire à
Charleroi (Roux), le 17 février 1998, apportant certaines modifications
au régime matrimonial des époux, et de la requête, homologue ce
même acte pour être exécuté en sa forme et teneur.
(Signé) Ph. Butaye, notaire.
(17461)

Par requête du 18 mars 1998, M. Emmanuel Jean Auguste Denis
Simons, officier de carrière, né à Charleroi le 5 avril 1965, et son épouse,
Mme Catherine Michèle Martine Marie Dejong, secrétaire médicale, née
à Uccle le 21 septembre 1968, et demeurant ensemble à Bruxelles, rue
du Noyer 293, ont introduit devant le tribunal de première instance de
Bruxelles une demande d’homologation du contrat modificatif de leur
régime matrimonial, dressé par le notaire Olivier Verstraete, à Auderghem, en date du 18 mars 1998.
(Signé) M. Emmanuel Simons; Mme Catherine Dejong.

(17466)

Par jugement rendu en date du 2 juin 1998, le tribunal de première
instance de Tournai a homologué le contrat modificatif de régime
matrimonial entre M. Vens, Marc Hector Rémi Hubert, gérant de
société, et son épouse, Mme Timmerman, Katrien Carline, sans profession, demeurant à Leers-Nord, rue du Calvaire 7, dressé par le notaire
Alain Henry, à Estaimbourg, le 16 mars 1998. Cet acte constate
notamment l’apport d’un immeuble à la communauté.
(Signé) Alain Henry, notaire.

(17467)
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Par jugement du 22 avril 1998, la douzième chambre du tribunal de
première instance de Bruxelles a homologué l’acte reçu le
28 novembre 1997 par Me Serge Collon, notaire à Etterbeek, aux termes
duquel M. David Roger Martin Simon, magasinier, né à Etterbeek le
1er octobre 1967, et son épouse, Mme Valérie Dominique Martine
Bonnet, employée, née à Etterbeek le 12 janvier 1969, domiciliés à
Etterbeek, rue Sainte-Gertrude 1, ont adopté le régime de la séparation
de biens avec société d’acquêts accessoire.
(Signé) B. Michaud, notaire.

(17468)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, op
28 april 1998, werd gehomologeerd de akte verleden voor notaris Jean
Frederic Wilsens, ter standplaats Wellen, d.d. 28 oktober 1997, tussen :
de heer Stuvers, Georges Jean Joseph, gepensioneerd bediende,
geboren te Tongeren op 8 juli 1927, en zijn echtgenote,
Mevr. Schouterden, Mariette Louis Jeanne, huisvrouw, geboren te
Hasselt op 18 mei 1930,
wonende samen te Haselt, Sint-Corneliusstraat 35, houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, als volgt.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract,
en dit te willen wijzigen door inbreng van persoonlijk goed in de
gemeenschap, doch aan het huwelijksstelsel zelf geen wijziging aan te
brengen, behoudens aan de toebedeling van de langstlevende.
Voor de partijen : (get.) Jean Frederic Wilsens, notaris.

(17469)

Bij verzoekschrift van 1 juni 1998 hebben de heer Dirk Albert Bertha
Moerman, chauffeur, geboren te Waregem op 25 januari 1957, en zijn
echtgenote, Mevr. Claudine Rita Rachel, Peirs, helpster, geboren te
Deinze op 15 juli 1961, samenwonend te Deinze, Pelikaanlaan 2, bij de
rechtbank van eerste aanleg te Gent de homologatie verzocht van de
akte houdende wijziging aan hun huwelijksvermogensstelsel, verleden
voor notaris Alfred Duerinck, te Nevele, op 6 april 1998, waarbij van
het wettelijk stelsel overgegaan wordt naar het stelsel van scheiding
van goederen.
Namens de verzoekers, (get.) A. Duerinck, notaris.

(17470)

Bij verzoekschrift van 15 mei 1998 hebben de heer Augustijn
Kerstens, landbouwer, geboren te Rijkevorsel op 12 oktober 1924, en
zijn echtgenote, Mevr. Ludovica Maria Hessels, huisvrouw, geboren te
Meer op 12 januari 1927, samenwonende te 2321 Hoogstraten (Meer),
Meerseweg 18, voor de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout een
vraag ingediend tot homologatie van het contract houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Rommens,
te Hoogstraten/Meer, op 19 maart 1998.
(Get.) André Rommens, notaris.

(17471)

Bij verzoekschrift van 8 juni 1998 hebben de heer Etienne Alfons Leon
Hebbrecht, leraar, geboren te Sleidinge op 28 december 1952, en zijn
echtgenote, Mevr. Godelieve Maria Adolphina Van Yper, lerares,
geboren te Waarschoot op 15 januari 1953, samenwonende te Nevele/
Hansbeke, Hammestraat 3, bij de rechtbank van van eerste aanleg te
Gent de homologatie verzocht van de akte houdende wijziging aan hun
huwelijksvermogensstelsel, verleden voor notaris Alfred Duerinck, te
Nevele, op 5 mei 1998, waarbij van het stelsel van scheiding van
goederen met gemeenschap van aanwinsten overgegaan wordt naar het
stelsel van scheiding van goederen.
Namens de verzoekers, (get.) A. Duerinck, notaris.

(17472)
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Bij vonnis gewezen door de derde burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, d.d. 14 mei 1998, werd de akte
houdende wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, verleden voor
notaris Anne Pede, te Merelbeke, met standplaats te Bottelare, op
6 februari 1998, tussen de heer Jean-Pierre Emiel De Paepe, leraar, en
zijn echtgenote, Mevr. Marlies Deneys, lerares, samenwonende te
Oosterzele-Balegem, Houte 4, gehomologeerd.
Merelbeke-Bottelare, op 10 juni 1998.
Voor de verzoeker, (get.) Anne Pede, notaris.

(17473)

Volgens vonnis uitgesproken op 3 maart 1998, door de 27e kamer van
de rechtbank van eerste aanleg te Brusel, werd de akte houdende
wijziging van het huwelijksvermogensstelsel tussen de heer Peter Yvo
Jo Osce, bediende, en zijn echtgenote, Mevr. Carine Couls, bediende,
samenwonende te Sint-Genesius-Rode, Oud Kloosterlaan 9, verleden
voor notaris Jozef Van Elslande, te Alsemberg, op 26 september 1996,
gehomologeerd.
(Get.) J. Van Elslande, notaris.

(17474)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op
3 juni 1998, werd gehomologeerd de akte verleden voor notaris
Philippe Goossens, te Grobbendonk, van 18 maart 1998, waarbij de heer
Lodewijk Josephina Dierckx, bestuurder van vennootschappen,
geboren te Geel op 18 november 1957, en zijn echtgenote, Mevr. Greta
Martha Vannuffelen, zaakvoerder, geboren te Herentals op
25 februari 1959, samenwonende te 2260 Westerlo, Voorteinde 85, hun
huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd, bedingende dat zij het
stelsel van zuivere scheiding van goederen aannemen, waardoor alle
roerende en onroerende goederen die voordien gemeenschappelijk
waren, eigen zijn geworden aan de echtgenoot aan wie ze werden
toegewezen.
(Get.) Philippe Goossens, notaris.

(17475)

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op
31 maart 1998, werd gehomologeerd de akte verleden voor notaris
Eddy Baudry, met standplaats te Brugge, op 16 december 1997, waarbij
de heer Eeckhout, Marc Camille Joseph, handelaar, geboren te Gent op
20 november 1950, en zijn echtgenote, Mevr. Vienne, Carine Estelle
Angèle Cornelia, bediende, geboren te Veurne op 26 augustus 1953,
samenwonende te 8000 Brugge, Jezuïetengoed 24, hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd.
De wijziging omvat de overgang van het stelsel der algemene
gemeenschap naar het stelsel van scheiding van goederen met verdeling van de beroepsinkomsten.
Voor de echtgenoten Eeckhout-Vienne : de notaris, (get.) Eddy
Baudry.
(17476)

Bij vonnis van 21 april 1998 heeft de burgerlijke rechtbank van eerste
aanleg te Brugge, zevende kamer, de akte gehomologeerd verleden
voor notaris François Blontrock, te Brugge, op 15 december 1997,
waarbij de echtgenoten, de heer Uyttenhove, André, en zijn echtgenote,
Mevr. Devriendt, Marleen, samenwonende te Wenduine, Zeedijk 29,
hun huwelijksvermogensstelsel hebben gewijzigd, inhoudende onder
meer behoud van het wettelijk stelsel aangegaan blijkens huwcontract
verleden voor notaris Frans Bouckaert, d.d. 25 mei 1994, doch met
inbreng van eigen onroerende goederen door de heer André Uyttenhove.
Namens de echtgenoten Uyttenhove-Devriendt, (get.) François
Blontrock, notaris.
(17477)

De heer Vercruysse, Eric Albert Hugo Carlo, bediende, geboren te
Oudenaarde op 7 september 1966, en zijn echtgenote, Mevr. Van Huffel,
Nancy Maria Ivonne, bediende, geboren te Deinze op 22 juni 1967,
samenwonende te Zingem, Kruishoutemsesteenweg 25, hebben voor
de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Gent een verzoekschrift
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ingediend tot homologatie van een akte verleden voor notaris JeanFrançois Agneessens, te Nazareth, op 5 juni 1998, houdende wijziging
van hun huwelijksvermogensstelsel, gezien de inbreng van een eigen
onroerend goed door Mevr. Van Huffel in het gemeenschappelijk
vermogen.
Namens de verzoekers, (get.) Jean-François Agneessens, notaris te
Nazareth.
(17478)

Bij vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Gent,
op 23 april 1998, werd de akte houdende wijziging huwelijksvoorwaarden gehomologeerd tussen de heer Noël Kamiel Mestdagh,
zonder beroep, geboren te Astene op 23 december 1933, en zijn
echtgenote, Mevr. Agnes Maria Lea Gabriële De Jaeger, zonder beroep,
geboren te Bachte-Maria-Leerne op 21 maart 1935, samenwonende te
9800 Deinze (Bachte-Maria-Leerne), della Failledreef 26, verleden voor
notaris Paul De Sutter, te Lotenhulle (Aalter), op 15 september 1997.
Namens de echtgenoten Noël Mestdagh-Agnes De Jaeger, (get.)
P. De Sutter, notaris.
(17479)

Onbeheerde nalatenschap − Succession vacante

Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde

Het blijkt uit een vonnis uitgesproken op 5 juni 1998 door de eerste
kamer, zitting houdende in burgerlijke zaken, der rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde, dat Mr. Macharis, Marianne, advocate te
9200 Dendermonde, Koningin Astridlaan 8, werd aangesteld als curator
over de onbeheerde nalatenschap van wijlen Tribolet, Micheline
Renelde Georgette Mariette, geboren te Saint-Servais op 18 april 1953,
in leven laatst wonende te 9200 Dendermonde, Sint-Jorisgilde 15,
ongehuwd, overleden te Dendermonde op 3 maart 1998.
Dendermonde, 8 juni 1998.
De griffier-hoofd van dienst, (get.) W. Colman.

(17481)

Scheiding van goederen − Séparation de biens
Bij verzoekschrift van 28 mei 1998 hebben de heer Geert Koen Daan
Micholt, stadsbediende, en zijn echtgenote, Mevr. Christine Alice
Arthur Desmidt, bediende, samenwonende te Brugge (Sint-Adries),
Hans Memlinglaan 12, bus 5, gehuwd onder het stelsel van zuivere
scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Jacques Van Damme, te Brugge (Sint-Andries), op
26 augustus 1995, homologatie gevraagd aan de rechtbank van eerste
aanleg te Brugge, van de akte verleden voor notaris Bart Vandeputte,
te Brugge, op 28 mei 1998, houdende wijziging van hun huwelijksvermogensstelsel in een wettelijk stelsel van gemeenschap van
goederen.
Brugge, 2 juni 1998.
(Get.) B. Van de Putte, notaris.

(17480)

Par citation en date du 6 mai 1998, Mme Jana Ivanova, vendeuse,
de nationalité bulgare, domiciliée à 1180 Uccle, chaussée de SaintJob 269/28, a introduit devant le tribunal de première instance de
Bruxelles une citation en séparation de biens à l’encontre de son mari,
M. Serge Volont, indépendant dans le bâtiment, R.C. Huy 32623,
domicilié à 1180 Uccle, chaussée de Saint-Job 269/28, afin d’obtenir la
substitution du régime de la séparation des biens pure et simple au
régime de la communauté légale, existant depuis que les époux contractèrent mariage le 6 juin 1996 à Sofia, en Bulgarie.
Pour Mme
Dwelshauvers.

Jana

Ivanova,

son

conseil,

(signé)

Jean-Marc
(17463)

Mutualité neutre du Hainaut (216),
avenue de Waterloo 23, 6000 Charleroi
Réunie le 2 juin 1998, l’assemblée générale de la Mutualité neutre du Hainaut a procédé au renouvellement du conseil d’administration,
consécutivement aux élections mutualistes clôturées le 4 mai 1998.
Ont été élus en qualité d’administrateur, pour une durée de six ans échéant en 2004, les personnes suivantes :
Bonnet, Martine, rue de Colonne 32, 7521 Chercq.
Camilliard, Clause, rue des Monts 38, 6250 Pont-de-Loup.
Chif, Didier, rue Jean Bellière 145, 6001 Marcinelle.
Declercq, Désirée, rue Dewiest 103, 6040 Jumet.
Delviesmaison, Marc, rue des Aubépines 7, 5651 Tarciennes.
Devos, Jacques, rue des Fauvettes 7, 6001 Marcinelle.
Fievet, Léon, clos de Courcelles 9, 7503 Froyennes.
Gauthier, Jean-Luc, rue Jules Destrée 118, 6001 Marcinelle.
Geerts, Stéphanie, rue de Pontaury 34, 5640 Mettet.
Marique, Michel, rue de Bruxelles 98, 6220 Fleurus.
Composition du comité de gestion :
Installé le 2 juin 1998, le conseil d’administration précité a élu les membres du comité de gestion comme suite :
Président : Marique, Michel, de Fleurus.
Vice-président : Camilliard, Claude, de Pont-de-Loup.
Secrétaire : Gauthier, Jean-Luc, de Marcinelle.
Trésorier : Delviesmaison, Marc, de Tarciennes.
Administrateurs - commissaires : Bonnet, Martine, de Chercq; Chif, Didier, de Marcinelle; Declercq, Désirée, de Jumet; Devos, Jacques, de
Marcinelle; Fievet, Léon de Froyennes; Geerts, Stéphanie, de Mettet.
(17484)

Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.
Adviseur/conseiller : A. VAN DAMME

