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LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[C − 2002/09479]N. 2002 — 1867

8 APRIL 2002. — Wet betreffende de anonimiteit
van de getuigen (1)

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

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. — Algemene bepaling

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

HOOFDSTUK II. — De gedeeltelijke anonimiteit van getuigen

Art. 2. In het Wetboek van strafvordering wordt een artikel 75bis
ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 75bis. De onderzoeksrechter kan hetzij ambtshalve, hetzij op
verzoek van de getuige of van de persoon tegen wie de strafvordering
wordt ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek, de
inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij of hun raadslieden, hetzij op
vordering van het openbaar ministerie, beslissen dat in het proces-
verbaal van verhoor geen melding zal worden gemaakt van bepaalde
van de identiteitsgegevens bedoeld in artikel 75, indien er een redelijk
vermoeden bestaat dat de getuige of een persoon uit diens naaste
omgeving, ten gevolge van het bekendmaken van deze gegevens en
van het afleggen van zijn verklaring een ernstig nadeel zou kunnen
ondervinden. De onderzoeksrechter maakt in een proces-verbaal
melding van de redenen waarom hij hiertoe besluit. Tegen de
beschikking van de onderzoeksrechter waarbij hij de gedeeltelijke
anonimiteit toekent of weigert, staat geen rechtsmiddel open.

De procureur des Konings houdt een register bij van alle getuigen
van wie identiteitsgegevens overeenkomstig dit artikel niet zijn opge-
nomen in het proces-verbaal van verhoor.

De procureur des Konings en de onderzoeksrechter nemen ieder
voor zich de maatregelen die redelijkerwijze nodig zijn om de
onthulling van de in het eerste lid bedoelde identiteitsgegevens te
voorkomen. »

Art. 3. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 75ter ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 75ter. In afwijking van artikel 75 dient geen melding te worden
gemaakt van de woonplaats van de personen die in de uitoefening van
hun beroepsactiviteit belast zijn met de vaststelling van en het
onderzoek naar een misdrijf of naar aanleiding van de toepassing van
de wet kennis nemen van omstandigheden waarin het misdrijf werd
gepleegd en die in die hoedanigheid als getuigen worden gehoord. In
plaats daarvan is het hun toegestaan hun dienstadres of het adres
waarop zij gewoonlijk hun beroep uitoefenen op te geven. De
dagvaarding om te getuigen kan regelmatig op dat adres worden
betekend. »

Art. 4. In artikel 77 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « de
drie vorige artikelen » vervangen door de woorden « de artikelen 74
tot 76 ».

Art. 5. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 155bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 155bis. De rechtbank die een getuige wil verhoren die niet door
de onderzoeksrechter gehoord is, kan hetzij ambtshalve, hetzij op
verzoek van de getuige, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke partij of hun
raadslieden, beslissen dat ter terechtzitting en in het proces-verbaal van
de terechtzitting geen melding wordt gemaakt van bepaalde van de
identiteitsgegevens bedoeld in artikel 155, indien er een redelijk
vermoeden bestaat dat de getuige, of een persoon uit diens naaste
omgeving, ingevolge het bekend worden van deze gegevens en
ingevolge het afleggen van zijn verklaring een ernstig nadeel zou
kunnen ondervinden. Van de redenen hiertoe wordt melding gemaakt
in het proces-verbaal van de terechtzitting. Tegen de beslissing van de
rechtbank waarbij zij de gedeeltelijke anonimiteit toekent of weigert,
staat geen rechtsmiddel open.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[C − 2002/09479]F. 2002 — 1867

8 AVRIL 2002. — Loi relatif à l’anonymat
des témoins (1)

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

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. — Disposition générale

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

CHAPITRE II. — L’anonymat partiel des témoins

Art. 2. Un article 75bis, libellé comme suit, est inséré dans le Code
d’instruction criminelle :

« Art. 75bis. Le juge d’instruction peut décider, soit d’office, soit à la
demande du témoin ou de la personne à l’égard de laquelle l’action
publique est engagée dans le cadre de l’instruction, de l’inculpé, de la
partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère
public, qu’il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d’audition
de certaines des données d’identité prévues à l’article 75, s’il existe une
présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son
entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation
de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le juge
d’instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un
procès-verbal. L’ordonnance du juge d’instruction par laquelle il
accorde ou refuse l’anonymat partiel n’est susceptible d’aucun recours.

Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des
données d’identité, conformément à cet article, ne figurent pas au
procès-verbal d’audition.

Le procureur du Roi et le juge d’instruction prennent, chacun pour ce
qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la
divulgation des données d’identité, visées à l’alinéa 1er. »

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 75ter, libellé
comme suit :

« Art. 75ter. Par dérogation à l’article 75, il ne faut pas faire état de la
demeure des personnes qui, dans l’exercice de leurs activités profes-
sionnelles, sont chargées de la constatation et de l’instruction d’une
infraction ou qui, à l’occasion de l’application de la loi, prennent
connaissance des circonstances dans lesquelles l’infraction a été com-
mise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et
place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l’adresse à
laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à
témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse. »

Art. 4. A l’article 77 du même Code, les mots « les trois articles
précédents » sont remplacés par les mots « les articles 74 à 76 ».

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 155bis, libellé
comme suit :

« Art. 155bis. Le tribunal qui souhaite procéder à l’audition d’un
témoin qui n’a pas été entendu par le juge d’instruction, peut décider,
soit d’office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du
ministère public ou à la requête du prévenu, de la partie civile ou de
leurs conseils, qu’il ne sera pas fait mention à l’audience et au
procès-verbal de l’audience de certaines des données d’identité prévues
à l’article 155, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou
une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la
suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons
qui ont incité le tribunal à prendre cette décision sont indiquées au
procès-verbal de l’audience. La décision par laquelle le tribunal accorde
ou refuse l’anonymat partiel n’est susceptible d’aucun recours.
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De getuige aan wie reeds gedeeltelijke anonimiteit werd toegekend
overeenkomstig artikel 75bis, behoudt zijn gedeeltelijke anonimiteit. De
gedeeltelijke anonimiteit toegekend overeenkomstig artikel 75bis of
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel staat het verhoor van de
getuige ter terechtzitting niet in de weg.

De procureur des Konings houdt een register bij van alle getuigen
van wie identiteitsgegevens overeenkomstig dit artikel niet zijn opge-
nomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

De procureur des Konings en de rechtbank nemen ieder voor zich de
maatregelen die redelijkerwijze nodig zijn om de onthulling van de in
het eerste lid bedoelde identiteitsgegevens te voorkomen. »

Art. 6. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 155ter ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 155ter. In afwijking van artikel 155 dient geen melding te
worden gemaakt van de woonplaats van de personen die in de
uitoefening van hun beroepsactiviteit belast zijn met de vaststelling van
en het onderzoek naar een misdrijf of naar aanleiding van de
toepassing van de wet kennis nemen van omstandigheden waarin het
misdrijf werd gepleegd, en die in die hoedanigheid als getuigen
worden gehoord. In de plaats daarvan is het hun toegestaan hun
dienstadres of het adres waarop zij gewoonlijk hun beroep uitoefenen
op te geven. De dagvaarding om te getuigen ter terechtzitting kan
regelmatig op dat adres worden betekend. »

Art. 7. In artikel 189 van hetzelfde Wetboek worden de woorden
« de artikelen 154, 155 en 156 hiervoren » vervangen door de woorden
« de artikelen 154 tot 156 ».

Art. 8. In artikel 315, derde lid, van hetzelfde Wetboek, worden de
woorden « evenals het aantal getuigen van wie bepaalde identiteitsge-
gevens overeenkomstig artikel 317bis ter terechtzitting niet zullen
worden vermeld » ingevoegd tussen de woorden « en door de beschul-
digde aan de procureur-generaal » en de woorden « ,onverminderd de
bevoegdheid aan de voorzitter verleend bij artikel 269. »

Art. 9. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 317bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 317bis. De voorzitter die een getuige wil verhoren die niet door
de onderzoeksrechter gehoord is, kan, hetzij ambtshalve, hetzij op
verzoek van de getuige, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie of op verzoek van de beschuldigde, de burgerlijke partij of
hun raadslieden, beslissen dat ter terechtzitting en in het proces-verbaal
van de terechtzitting geen melding wordt gemaakt van bepaalde
identiteitsgegevens bedoeld in artikel 317, indien er een redelijk
vermoeden bestaat dat de getuige, of een persoon uit diens naaste
omgeving, ingevolge het bekend geraken van deze gegevens en
ingevolge het afleggen van zijn verklaring een ernstig nadeel zou
kunnen ondervinden. De voorzitter vermeldt de redenen hiervan ter
terechtzitting. Deze worden opgenomen in het proces-verbaal.

De getuige aan wie reeds gedeeltelijke anonimiteit werd toegekend
overeenkomstig artikel 75bis, behoudt zijn gedeeltelijke anonimiteit. De
gedeeltelijke anonimiteit toegekend overeenkomstig artikel 75bis of
overeenkomstig het eerste lid van dit artikel staat het verhoor van de
getuige ter terechtzitting niet in de weg.

De procureur-generaal houdt een register bij van alle getuigen
waarvan identiteitsgegevens overeenkomstig dit artikel niet werden
vermeld ter terechtzitting.

De procureur-generaal en de voorzitter nemen ieder voor zich de
maatregelen die redelijkerwijze nodig zijn om de onthulling van de in
het eerste lid bedoelde identiteitsgegevens te voorkomen. »

Art. 10. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 317ter ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 317ter. In afwijking van artikel 317 dient geen melding te
worden gemaakt van de woonplaats of verblijfplaats van de personen
die in de uitoefening van hun beroepsactiviteit belast zijn met de
vaststelling van en het onderzoek naar een misdrijf of naar aanleiding
van de toepassing van de wet kennis nemen van omstandigheden
waarin het misdrijf werd gepleegd, en die in die hoedanigheid als
getuigen worden gehoord. In de plaats daarvan is het hun toegestaan
hun dienstadres of het adres waarop zij gewoonlijk hun beroep
uitoefenen op te geven. De dagvaarding om te getuigen kan regelmatig
op dit adres worden betekend. »

HOOFDSTUK III. — De volledige anonimiteit van getuigen

Art. 11. In artikel 28septies, eerste lid, van hetzelfde Wetboek,
worden tussen de woorden « voorlopige hechtenis, » en de woorden
« de bewakingsmaatregel », de woorden « de volledig anonieme getui-
genis zoals bedoeld in artikel 86bis, » ingevoegd.

Le témoin à qui a été octroyé l’anonymat partiel conformément à
l’article 75bis conserve son anonymat partiel. L’anonymat partiel
octroyé conformément à l’article 75bis ou conformément au pre-
mier alinéa du présent article, n’empêche pas l’audition du témoin à
l’audience.

Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des
données d’identité, conformément à cet article, ne figurent pas au
procès-verbal de l’audience.

Le procureur du Roi et le tribunal prennent, chacun pour ce qui le
concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la
divulgation des données d’identité, visées au premier alinéa. »

Art. 6. Dans le même Code, il est inséré un article 155ter, libellé
comme suit :

« Art. 155ter. Par dérogation à l’article 155, il ne faut pas faire état de
la demeure des personnes qui, dans l’exercice de leurs activités
professionnelles, sont chargées de la constatation et de l’instruction
d’une infraction ou qui, à l’occasion de l’application de la loi, prennent
connaissance des circonstances dans lesquelles l’infraction a été com-
mise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et
place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l’adresse à
laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à
témoigner à l’audience peut être régulièrement signifiée à cette
adresse. »

Art. 7. A l’article 189 du même Code, les mots « aux articles 154, 155
et 156 ci-dessus, » sont remplacés par les mots « aux articles 154 à 156, ».

Art. 8. A l’article 315, alinéa 3, du même Code, les mots « de même
que le nombre de témoins dont certaines données d’identité ne seront
pas mentionnées à l’audience conformément à l’article 317bis » sont
insérés entre les mots « et au procureur général par l’accusé » et les
mots « ; sans préjudice de la faculté accordé au président par
l’article 269. »

Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 317bis, libellé
comme suit :

« Art. 317bis. Le président qui souhaite procéder à l’audition d’un
témoin qui n’a pas été entendu par le juge d’instruction, peut décider,
soit d’office, soit à la demande du témoin, soit sur réquisition du
ministère public ou à la requête de l’accusé, de la partie civile ou de
leurs conseils, qu’il ne sera pas fait mention à l’audience et au
procès-verbal de l’audience de certaines données d’identité prévues à
l’article 317, s’il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou
une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la
suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Le président
mentionne à l’audience les raisons qui l’ont incité à prendre cette
décision. Celles-ci sont reprises au procès-verbal.

Le témoin à qui a été octroyé l’anonymat partiel conformément à
l’article 75bis conserve son anonymat partiel. L’anonymat partiel
octroyé conformément à l’article 75bis ou conformément au premier
alinéa du présent article, n’empêche pas l’audition du témoin à
l’audience.

Le procureur général tient un registre de tous les témoins dont des
données d’identité, conformément à cet article, n’ont pas été mention-
nées à l’audience.

Le procureur général et le président prennent, chacun pour ce qui le
concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la
divulgation des données d’identité, visées à l’alinéa 1er. »

Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 317ter, libellé
comme suit :

« Art. 317ter. Par dérogation à l’article 317, il ne faut pas faire état du
domicile ou de la résidence des personnes qui, dans l’exercice de leurs
activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de
l’instruction d’une infraction ou qui, à l’occasion de l’application de la
loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l’infraction
a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins.
En lieu et place, elles peuvent indiquer leur adresse de service ou
l’adresse à laquelle elles exercent habituellement leur profession. La
citation à témoigner à l’audience peut être régulièrement signifiée à
cette adresse. »

CHAPITRE III. — L’anonymat complet de témoins

Art. 11. A l’article 28septies, alinéa 1er, du même Code, entre les mots
« détention préventive, » et les mots « de la mesure de surveillance »
insérer les mots « du témoignage anonyme complet tel qu’il est prévu
à l’article 86bis, ».
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Art. 12. In hetzelfde Wetboek wordt in het Eerste Boek, Hoofd-
stuk VI, Afdeling II, Onderafdeling 2, een § 3bis ingevoegd, luidende als
volgt :

« § 3bis. Anonieme getuigenissen.

Art. 86bis. § 1. Indien de beschermingsmaatregel bedoeld in arti-
kel 75bis niet lijkt te volstaan, kan de onderzoeksrechter hetzij
ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar ministerie, in
voorkomend geval op verzoek van de persoon tegen wie een opspo-
ringsonderzoek loopt, hetzij op verzoek van de getuige of van de
persoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld in het kader van
een gerechtelijk onderzoek, de inverdenkinggestelde of de burgerlijke
partij of hun raadslieden bevelen dat de identiteit van de getuige
verborgen zal worden gehouden op de wijze in artikel 86ter bepaald,
op voorwaarde :

1˚ dat er kan worden aangenomen dat de getuige of een persoon uit
diens naaste omgeving zich redelijkerwijze door het afleggen van de
getuigenis ernstig in zijn integriteit bedreigd voelt, en dat de getuige te
kennen gegeven heeft wegens deze bedreiging geen verklaring te
willen afleggen, of

2˚ dat er precieze en ernstige aanwijzingen bestaan dat deze getuige
of een persoon uit diens naaste omgeving gevaar loopt, indien de
getuige officier of agent van gerechtelijke politie is.

§ 2. De identiteit van de getuige kan enkel verborgen worden
gehouden overeenkomstig artikel 86ter indien er precieze en ernstige
aanwijzingen bestaan dat de feiten waarover een getuigenverklaring
zal worden afgelegd een misdrijf uitmaken zoals bedoeld in arti-
kel 90ter, §§ 2 tot 4, of enig misdrijf dat werd gepleegd in het kader van
een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwet-
boek, of een overtreding op de wet van 16 juni 1993 betreffende de
bestraffing van de ernstige schendingen van het internationaal huma-
nitair recht, indien het onderzoek naar deze feiten zulks vereist en
indien de overige middelen van onderzoek niet lijken te volstaan om de
waarheid aan de dag te brengen.

§ 3. Vooraleer de onderzoeksrechter een beslissing neemt, neemt hij
kennis van de volledige identiteit van de getuige en onderzoekt hij
diens betrouwbaarheid.

§ 4. De overeenkomstig § 1 verleende beschikking wordt met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend en maakt melding van de
toepassing van de voorgaande paragrafen evenals van de wijze waarop
de onderzoeksrechter de betrouwbaarheid van de getuige heeft onder-
zocht, dit alles op straffe van nietigheid van de met toepassing van
artikel 86ter afgelegde getuigenverklaring.

§ 5. Tegen de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij hij de
volledige anonimiteit toekent of weigert, staat geen rechtsmiddel open.

§ 6. De procureur des Konings houdt een register bij van alle getuigen
van wie de identiteit overeenkomstig dit artikel verborgen wordt
gehouden.

Art. 86ter. De beschikking waarbij de onderzoeksrechter overeenkom-
stig artikel 86bis beveelt dat de identiteit van de getuige verborgen zal
worden gehouden, wordt door de griffier aan de procureur des Konings
meegedeeld, en bij een ter post aangetekende brief aan de getuige, de
persoon tegen wie de strafvordering werd ingesteld in het kader van
een gerechtelijk onderzoek of de inverdenkinggestelde, de burgerlijke
partij en hun raadslieden ter kennis gebracht, samen met de oproeping
waardoor ze worden uitgenodigd aanwezig te zijn op een door de
onderzoeksrechter bepaalde plaats en een door hem bepaald tijdstip
teneinde het verhoor van de getuige bij te wonen, op straffe van
nietigheid van de afgelegde getuigenverklaring.

Voor het verhoor waarschuwt de onderzoeksrechter de getuige dat
hij verantwoordelijk kan gesteld worden voor feiten, gepleegd in het
kader van zijn getuigenis, die een misdrijf zouden uitmaken zoals
bedoeld in hoofdstuk V van titel III of in hoofdstuk V van titel VIII van
het tweede boek van het Strafwetboek.

Op de plaats en het tijdstip, bepaald in de in het eerste lid bedoelde
oproeping, gaat de onderzoeksrechter over tot het verhoor van de
getuige. De onderzoeksrechter neemt alle maatregelen die redelijker-
wijze nodig zijn om de identiteit van de getuige verborgen te houden.
Het openbaar ministerie, de persoon tegen wie de strafvordering werd
ingesteld in het kader van een gerechtelijk onderzoek of de inverden-
kinggestelde, de burgerlijke partij en hun raadslieden kunnen de
onderzoeksrechter, vóór en tijdens het verhoor van de getuige, vragen
opgeven, die zij gesteld wensen te zien. De onderzoeksrechter verhin-
dert de beantwoording door de getuige van elke vraag die tot de
bekendmaking van zijn identiteit zou kunnen leiden.

Art. 12. Dans le Livre premier, chapitre VI, section II, distinction 2,
du même Code, il est inséré un § 3bis, libellé comme suit :

« § 3bis. Des témoignages anonymes.

Art. 86bis. § 1er. Si la mesure de protection prévue à l’article 75bis ne
semble pas suffisante, le juge d’instruction peut ordonner soit d’office,
soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la
demande d’une personne faisant l’objet d’une information, soit à la
demande du témoin ou de la personne à l’égard de laquelle l’action
publique est engagée dans le cadre de l’instruction, de l’inculpé ou de
la partie civile ou de leurs conseils que l’identité du témoin soit tenue
secrète de la manière arrêtée à l’article 86ter :

1˚ s’il peut être admis que le témoin ou une personne de son
entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son
intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son
intention de ne pas déposer à cause de cette menace, ou

2˚ s’il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une
personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier
ou un agent de police judiciaire.

§ 2. L’identité du témoin peut seulement être tenue secrète, confor-
mément à l’article 86ter, s’il existe des indications précises et sérieuses
que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction
visée à l’article 90ter, §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans
le cadre d’une organisation criminelle, visée à l’article 324bis du Code
pénal, ou une infraction à la loi du 16 juin 1993 relative à la répression
des violations graves du droit international humanitaire, si l’instruction
de ces faits l’exige et si les autres moyens d’instruction ne semblent pas
suffire à la manifestation de la vérité.

§ 3. Avant de décider, le juge d’instruction prend connaissance de
l’identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité.

§ 4. L’ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et
signée. Elle mentionne l’application des paragraphes ci-avant et la
manière dont le juge d’instruction a vérifié la fiabilité du témoin, le tout
à peine de nullité du témoignage effectué en application de l’arti-
cle 86ter.

§ 5. L’ordonnance du juge d’instruction par laquelle il accorde ou
refuse l’anonymat complet n’est susceptible d’aucun recours.

§ 6. Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont
l’identité, conformément à cet article, est tenue secrète.

Art. 86ter. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction ordonne,
conformément à l’article 86bis, de ne pas divulguer l’identité du témoin,
est communiquée par le greffier au procureur du Roi, et est notifiée par
lettre recommandée à la poste au témoin, à la personne à l’égard de
laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de l’instruction ou
à l’inculpé, à la partie civile et à leurs conseils avec la convocation par
laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge
d’instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d’assister à l’audition
du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.

Avant l’audition, le juge d’instruction avertit le témoin qu’il peut être
tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son
témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du
titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal.

Le juge d’instruction procède à l’audition du témoin à l’endroit et au
moment indiqués dans la convocation visée à l’alinéa 1er. Le juge
d’instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires
pour tenir secrète l’identité du témoin. Le ministère public, la personne
à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le cadre de
l’instruction ou l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent
soumettre au juge d’instruction, avant et pendant l’audition du témoin,
les questions qu’ils souhaitent voir poser. Le juge d’instruction
empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de
conduire à la divulgation de son identité.
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Indien het verbergen van de identiteit van de getuige het vereist, kan
de onderzoeksrechter bevelen dat het openbaar ministerie, de persoon
tegen wie de strafvordering werd ingesteld in het kader van een
gerechtelijk onderzoek of de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij
en hun raadslieden het verhoor van de getuige uitsluitend in een
afzonderlijke ruimte kunnen bijwonen, in welk geval wordt gebruik
gemaakt van een telecommunicatievoorziening. De Koning bepaalt de
minimale vereisten waaraan deze telecommunicatievoorziening dient
te beantwoorden.

De onderzoeksrechter gelast dat een proces-verbaal wordt opgesteld
van het verhoor en maakt, naast de vermeldingen bedoeld in arti-
kel 47bis, 3˚, omstandig melding van de omstandigheden waarin het
verhoor heeft plaatsgevonden, de vragen die werden gesteld en de
antwoorden die werden gegeven in de gebruikte bewoordingen, dan
wel de redenen waarom hij de beantwoording door de getuige
verhinderd heeft. Hij leest het proces-verbaal voor, en na verklaring van
de getuige dat hij volhardt, ondertekenen de onderzoeksrechter en de
griffier het proces-verbaal van verhoor. Deze vormen zijn voorgeschre-
ven op straffe van nietigheid van de afgelegde getuigenverklaring.

Art. 86quater. Indien er ernstige en precieze aanwijzingen bestaan dat
de getuige wiens identiteit met toepassing van de artikelen 86bis
en 86ter verborgen werd gehouden, in het kader van het afleggen van
zijn getuigenis, feiten heeft gepleegd die een misdrijf uitmaken, zoals
bedoeld in hoofdstuk V van titel III of in hoofdstuk V van titel VIII van
het tweede boek van het Strafwetboek, is de onderzoeksrechter
gehouden de identiteitsgegevens van deze getuige mede te delen aan
de procureur des Konings of de onderzoeksrechter belast met het
onderzoek naar deze feiten. In dat geval kan, en dit tot op het ogenblik
van de dagvaarding door het openbaar ministerie of de verwijzing naar
de bevoegde rechtbank, de identiteit van deze getuige enkel aan deze
magistraten en aan het onderzoeksgerecht worden onthuld. »

Art. 86quinquies. Onverminderd de toepassing van artikel 29, kunnen
de getuigenverklaringen die ingevolge de toepassing van de artikelen
86bis en 86ter werden verkregen, alleen in aanmerking worden
genomen als bewijs van een misdrijf als bedoeld in artikel 90ter, §§ 2 tot
4, of van een misdrijf dat gepleegd werd in het kader van een criminele
organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, of van
een inbreuk op de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van
de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

De procureur des Konings aan wie ingevolge de toepassing van
artikel 29 bericht wordt gegeven van een misdaad of van een
wanbedrijf dat aan het licht gekomen is ten gevolge van een getuigen-
verklaring verkregen met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter,
neemt alle nodige maatregelen teneinde de volledige anonimiteit van
de getuige te waarborgen. »

Art. 13. Artikel 90decies van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld
met de volgende leden :

« Hij brengt tegelijkertijd verslag uit over de toepassing van de
artikelen 86bis en 86ter.

Hij brengt het Parlement op de hoogte van het aantal onderzoeken
die aanleiding gegeven hebben tot de maatregelen bedoeld in deze
artikelen, van het aantal betrokken personen, van de misdrijven waarop
ze betrekking hadden en van de behaalde resultaten. »

Art. 14. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 189bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 189bis. De getuige wiens identiteit met toepassing van de
artikelen 86bis en 86ter verborgen werd gehouden, kan niet ter
terechtzitting worden gedagvaard, tenzij hij daarin toestemt. Indien de
getuige erin toestemt ter terechtzitting te getuigen, behoudt hij zijn
volledige anonimiteit. In dit geval neemt de rechtbank de nodige
maatregelen om de anonimiteit van de getuige te waarborgen.

De rechtbank kan hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beklaagde, de burgerlijke
partij of hun raadslieden, de onderzoeksrechter gelasten om deze
getuige opnieuw te verhoren of om een nieuwe getuige te verhoren met
toepassing van de artikelen 86bis en 86ter, teneinde de waarheid aan de
dag te brengen. Tegen deze beslissing van de rechtbank staat geen
rechtsmiddel open. De rechtbank kan beslissen dat zij aanwezig zal zijn
bij het verhoor van de getuige door de onderzoeksrechter.

Le juge d’instruction peut ordonner que le ministère public, la
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée dans le
cadre de l’instruction ou l’inculpé, la partie civile et leurs conseils ne
puissent assister à l’audition du témoin que dans un autre local, si cette
mesure est nécessaire pour préserver l’anonymat du témoin. Dans ce
cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les
critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra
répondre.

Le juge d’instruction fait dresser un procès-verbal de l’audition et
mentionne en détail, outre les indications prévues à l’article 47bis, 3˚, les
circonstances dans lesquelles l’audition a eu lieu, les questions posées et
les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour
lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du
procès-verbal et après déclaration par le témoin qu’il persiste, le juge
d’instruction et le greffier signent le procès-verbal d’audition. Ces
formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.

Art. 86quater. S’il existe des indications précises et sérieuses que des
faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au
chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code
pénal, par le témoin dont l’identité a été tenue secrète en application
des articles 86bis et 86ter, dans le cadre de son témoignage, le juge
d’instruction est tenu de communiquer les données d’identité de ce
témoin au procureur du Roi ou au juge d’instruction, chargé d’enquêter
sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu’au moment de la citation par le
ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l’identité de ce
témoin ne peut être révélée qu’à ces magistrats et à la juridiction
d’instruction.

Art. 86quinquies. Sans préjudice de l’application de l’article 29, les
témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis
et 86ter, ne peuvent être pris en considération que comme preuves
d’une infraction visée à l’article 90ter, §§ 2 à 4, ou d’une infraction
commise dans le cadre d’une organisation criminelle, visée à l’article
324bis du Code pénal, ou d’une infraction à la loi du 16 juin 1993
relative à la répression des violations graves du droit international
humanitaire.

Le procureur du Roi qui, en application de l’article 29, a été avisé
d’un crime ou d’un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu
en application des articles 86bis et 86ter, prend toutes les mesures
nécessaires afin de garantir l’anonymat complet du témoin. »

Art. 13. L’article 90decies du même Code est complété par les alinéas
suivants :

« Il fait en même temps rapport sur l’application des articles 86bis
et 86ter.

Il informe le Parlement du nombre d’instructions ayant donné lieu à
des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concer-
nées, des infractions concernées et des résultats obtenus. »

Art. 14. Dans le même Code, il est inséré un article 189bis, libellé
comme suit :

« Art. 189bis. Le témoin dont l’identité a été tenue secrète en
application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme
témoin à l’audience, à moins qu’il n’y consente. Si le témoin consent à
témoigner à l’audience, il conserve son anonymat complet. Dans ce cas,
le tribunal prend les mesures nécessaires pour garantir l’anonymat du
témoin.

Le tribunal peut ordonner au juge d’instruction, soit d’office, soit sur
réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la
partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d’entendre
un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de
manifestation de la vérité. Cette décision du tribunal n’est susceptible
d’aucun recours. Le tribunal peut décider qu’il sera présent à l’audition
du témoin par le juge d’instruction.
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De veroordeling van een persoon mag niet uitsluitend of zelfs in
overheersende mate gegrond zijn op anonieme getuigenverklaringen
die met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter zijn verkregen. Die
laatste moeten in afdoende mate steun vinden in andere bewijs-
middelen. »

Art. 15. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 315bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 315bis. De getuige wiens identiteit met toepassing van de
artikelen 86bis en 86ter verborgen werd gehouden, kan niet ter
terechtzitting worden gedagvaard, tenzij hij daarin toestemt. De
voorzitter leest zijn getuigenverklaring voor ter terechtzitting en
vermeldt dat de identiteitsgegevens van deze getuige verborgen
werden gehouden met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter. Indien
de getuige erin toestemt ter terechtzitting te getuigen, behoudt hij zijn
volledige anonimiteit. In dit geval neemt de voorzitter de nodige
maatregelen om de anonimiteit van de getuige te waarborgen.

De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het
openbaar ministerie, hetzij op verzoek van de beschuldigde, de
burgerlijke partij of hun raadslieden, de onderzoeksrechter gelasten om
deze getuige opnieuw te verhoren of om een nieuwe getuige te
verhoren met toepassing van de artikelen 86bis en 86ter, teneinde de
waarheid aan de dag te brengen. De voorzitter kan beslissen dat hij
aanwezig zal zijn bij het verhoor van de getuige door de onderzoeks-
rechter. »

Art. 16. In artikel 341 van hetzelfde Wetboek wordt tussen het
tweede en het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidend als volgt :

« In voorkomend geval waarschuwt de voorzitter de gezworenen dat
getuigenverklaringen die ingevolge de toepassing van de artike-
len 86bis en 86ter werden verkregen slechts in aanmerking kunnen
genomen worden als bewijs op voorwaarde dat zij in afdoende mate
steun vinden in andere bewijsmiddelen. »

HOOFDSTUK IV. — Slotbepaling

Art. 17. Deze wet treedt in werking op de door de Koning te bepalen
datum en uiterlijk op de eerste dag van de zesde maand na die waarin
ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 8 april 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,
M. VERWILGHEN

Nota

(1) Zitting 2000-2001.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. — Wetsontwerp, 50-1185 - nr. 1. — Amendementen,
50-1185 - nrs. 2 à 8. — Verslag, 50-1185 - nr. 9. — Tekst aangenomen door
de Commissie, 50-1185 - nr. 10. — Amendementen, 50-1185 - nrs. 11
en 12. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden
aan de Senaat, 50-1185 - nr. 13. — Ontwerp geamendeerd door de
Senaat, 50-1185 - nr. 14. — Amendement, 50-1185 - nr. 15. — Verslag,
50-1185 - nr. 16. — Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de
Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 50-1185 - nr. 17.

Integraal verslag. — Vergaderingen van 18 en 19 juli 2001 en
14 maart 2002.

Senaat.
Documenten. — Ontwerp overgezonden door de Kamer van volks-

vertegenwoordigers, 2-876 - nr. 1. — Amendementen, 2-876 - nrs. 2
tot 5. — Verslag, 2-876 - nr. 6. — Tekst geamendeerd door de commissie,
2-876 - nr. 7. — Amendementen, 2-876 - nr. 8. — Tekst geamendeerd
door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegen-
woordigers, 2-876 - nr. 9.

Handelingen. — Vergadering van 13 januari 2002.

La condamnation d’une personne ne peut être fondée de manière
exclusive, ni dans une mesure déterminante, sur des témoignages
anonymes obtenus en application des articles 86bis et 86ter. Ces
derniers doivent être corroborés dans une mesure déterminante par des
éléments recueillis par d’autres modes de preuve. »

Art. 15. Dans le même Code, il est inséré un article 315bis, libellé
comme suit :

« Art. 315bis. Le témoin dont l’identité a été tenue secrète en
application des articles 86bis et 86ter, ne peut pas être cité comme
témoin à l’audience, à moins qu’il n’y consente. Le président fait la
lecture de ce témoignage à l’audience et mentionne que les données
d’identité du témoin ont été tenues secrètes en application des
articles 86bis et 86ter. Si le témoin consent à témoigner à l’audience, il
conserve son anonymat complet. Dans ce cas, le président prend les
mesures nécessaires pour garantir l’anonymat du témoin.

Le président peut ordonner au juge d’instruction, soit d’office, soit
sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l’accusé, de la
partie civile ou de leurs conseils, de réentendre ce témoin ou d’entendre
un nouveau témoin en application des articles 86bis et 86ter aux fins de
manifestation de la vérité. Le président peut décider qu’il sera présent
à l’audition du témoin par le juge d’instruction. »

Art. 16. A l’article 341 du même Code, il est inséré entre le deuxième
et troisième alinéa un nouvel alinéa, libellé comme suit :

« Le cas échéant, le président avertira les jurés que les témoignages
qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter, ne peuvent
être pris en considération comme preuve que pour autant qu’ils soient
corroborés dans une mesure déterminante par d’autres moyens de
preuve. »

CHAPITRE IV. — Disposition finale

Art. 17. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et
au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours
duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.

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

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l’Etat :

Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN

Note

(1) Session 2000-2001.
Chambre des représentants.

Documents. — Projet de loi, 50-1185 - n˚ 1. — Amendements, 50-1185 -
nos 2 à 8. — Rapport, 50-1185 - n˚ 9. — Texte adopté par la Commission,
50-1185 - n˚ 10. — Amendements, 50-1185 - nos 11 et 12. — Texte adopté
en séance plénière et transmis au Sénat, 50-1185 - n˚ 13. — Projet
amendé par le Sénat, 50-1185 - n˚ 14. — Amendement, 50-1185 - n˚ 15.
— Rapport, 50-1185 - n˚ 16. — Texte adopté en séance plénière et soumis
à la sanction royale, 50-1185 - n˚ 17.

Compte rendu intégral. — Séances des 18 et 19 juillet 2001 et
14 mars 2002.

Sénat.
Documents. — Projet transmis par la chambre des représentants,

2-876 - n˚ 1. — Amendements, 2-876 - nos 2 à 5. — Rapport, 2-876 -
n˚ 6. — Texte amendé par la commission, 2-876 - n˚ 7. — Amendements,
2-876 - n˚ 8. — Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la chambre des
représentants, 2-876 - n˚ 9.

Annales. — Séance du 13 janvier 2002.
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MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[C − 2002/14136]N. 2002 — 1868

3 MEI 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de
aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de
technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

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

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 22 ter, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 april 1983 en
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de
vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare
weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het besluit van de Ministerraad van 7 december 2001 over
het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een
termijn van een maand;

Gelet op advies 32.824/4 van de Raad van State, gegeven op
13 maart 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het opschrift van het koninklijk besluit van 9 okto-
ber 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde
inrichtingen en van de technische voorschriften waaraan die moeten
voldoen, worden de woorden « bestemd om de maximumsnelheid te
beperken tot 30 km per uur » gevoegd tussen de woorden « op de
openbare weg » en de woorden « en van de technische voorschriften ».

Art. 2. In artikel 1 van hetzelfde besluit, wordt het tweede streepje
aangevuld als volgt :

« In bijzondere omstandigheden kan het verkeersplateau slechts één
helling hebben. ».

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1°) in de inleidende zin van de Nederlandse tekst wordt tussen de
woorden « artikel 1 » en « verhoogde inrichtingen » het woord
« voorziene » ingevoegd;

2°) het 1°, tweede streepje, wordt aangevuld met de volgende
woorden :

« , behalve wanneer de verhoogde inrichting is aangebracht voor een
kruispunt, in een rijstrook bestemd voor het rechtsafslaand verkeer en
fysisch gescheiden van de andere rijstroken »;

3°) het 3° wordt opgeheven.

Art. 4. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1°) het 1° wordt aangevuld als volgt :

« evenwel, wanneer de rijrichtingen op een rijbaan van elkaar
gescheiden zijn anders dan door wegmarkeringen, mag de breedte van
de verkeersdrempel beperkt zijn tot het gedeelte van de rijbaan
bestemd voor één rijrichting; ».

2°) het 4° wordt vervangen als volgt :

« 4° op een minimumafstand van ongeveer 75 meter van een andere
verhoogde inrichting, behoudens bijzondere plaatselijke omstandig-
heden; ».

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 2002/14136]F. 2002 — 1868

3 MAI 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 9 octobre 1998
fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la
voie publique et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci
doivent satisfaire

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

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des
21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 22 ter inséré par
l’arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l’arrêté royal du
9 octobre 1998;

Vu l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d’implanta-
tion des dispositifs surélevés sur la voie publique et les prescriptions
techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;

Vu l’association des Gouvernements de Région à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 7 décembre 2001 sur la
demande d’avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis 32.824/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 mars 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le titre de l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les
conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique
et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, les
mots « destinés à limiter la vitesse maximale à 30 km à l’heure » sont
insérés entre les mots « sur la voie publique » et les mots « et les
prescriptions ».

Art. 2. A l’article 1er du même arrêté, le second tiret est complété
comme suit :

« Dans des circonstances particulières, le plateau peut ne comporter
qu’une seule rampe. ».

Art. 3. A l’article 2 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

1°) dans la phrase introductive du texte néerlandais le mot « voor-
ziene » est inséré entre les mots « artikel 1 » et « verhoogde
inrichtingen »;

2°) le 1°, deuxième tiret, est complété par les mots suivants :

« , sauf lorsque le dispositif surélevé est implanté avant un carrefour
dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et séparée
physiquement des autres bandes de circulation »;

3°) le 3° est abrogé.

Art. 4. A l’article 3 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

1°) le 1° est complété comme suit :

« toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont
séparés autrement que par des marques routières, la largeur du
ralentisseur de trafic peut être limitée à la partie de la chaussée destinée
à un sens de circulation; ».

2°) le 4° est remplacé par la disposition suivante :

« 4° à une distance minimale d’environ 75 mètres d’un autre
dispositif surélevé, sauf circonstances locales particulières; ».
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Art. 5. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1°) het 1° wordt aangevuld als volgt :

« evenwel, wanneer de rijrichtingen op een rijbaan van elkaar
gescheiden zijn anders dan door wegmarkeringen, mag de breedte van
het verkeersplateau beperkt zijn tot het gedeelte van de rijbaan bestemd
voor één rijrichting; ».

2°) het 2° wordt vervangen als volgt :

« 2° zodanig dat de op- en afritten van het verkeersplateau buiten
bochten liggen en zichtbaar zijn vanop voldoende afstand; ».

3°) het 3° wordt vervangen als volgt :

« op een minimum afstand van ongeveer 75 meter van een andere
verhoogde inrichting, behalve wanneer ze op kruispunten zijn aange-
bracht en behoudens bijzondere plaatselijke omstandigheden; ».

Art. 6. Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het
volgende lid :

« Wanneer een verkeersplateau niet aan al zijn uiteinden een helling
heeft, moet het denkbeeldig afgebakend worden door deze strepen
daar waar geen helling is. ».

Art. 7. Artikel 7 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 8. Artikel 8 wordt vervangen als volgt :

« De verhoogde inrichtingen waarbij de hoogte groter is of de lengte
van de inrichting of van haar op- of afrit kleiner is dan deze, met
inbegrip van de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit
besluit, moeten uiterlijk op 1 november 2002 aangepast of verwijderd
zijn. Gedurende die periode worden ze gesignaleerd door het verkeers-
bord A51, aangevuld met een onderbord met een gepaste vermelding.

De verkeersplateaus waarbij de hoogte kleiner is of de lengte van de
inrichting of van haar op- of afrit groter is dan deze, met inbegrip van
de toegestane toleranties, voorzien in de bijlagen tot dit besluit, mogen
behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele vernieuwingswer-
ken worden uitgevoerd. Zij worden gesignaleerd door de verkeersbor-
den A14 en F87.

De vorm en de afmetingen van de markeringen op verkeersplateaus
die niet beantwoorden aan de markeringen voorzien in de bijlagen tot
dit besluit mogen behouden blijven tot op het ogenblik dat structurele
vernieuwingswerken worden uitgevoerd.

Evenwel, wanneer de markeringen verward kunnen worden met
andere markeringen voorzien in de artikelen 72 tot en met 77 van het
koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer, moeten zij uiterlijk op 1 novem-
ber 2002 zijn aangepast.

Indien een verkeersplateau niet voorzien is van markeringen, moeten
de markeringen die bepaald zijn in de bijlagen tot dit besluit, worden
aangebracht op het ogenblik dat structurele vernieuwingswerken
worden uitgevoerd. ».

Art. 9. De bijlagen 1 en 2 van hetzelfde besluit worden vervangen
door de bijlagen 1 en 2 van dit besluit.

Art. 10. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

Art. 5. A l’article 4 du même arrêté sont apportées les modifications
suivantes :

1°) le 1° est complété comme suit :

« toutefois, lorsque les sens de circulation sur une chaussée sont
séparés autrement que par des marques routières, la largeur du plateau
peut être limitée à la partie de la chaussée destinée à un sens de
circulation; ».

2°) le 2° est remplacé par la disposition suivante :

« 2° de telle sorte que les rampes d’accès et de sorties du plateau
soient situées en dehors des virages et qu’elles soient visibles à une
distance suffisante; ».

3°) le 3° est remplacé par la disposition suivante :

« à une distance minimale d’environ 75 mètres d’un autre dispositif
surélevé, sauf, s’ils sont placés à des carrefours et sauf circonstances
locales particulières; ».

Art. 6. L’article 5 du même arrêté est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un plateau ne comporte pas de rampes à toutes ses
extrémités, il doit être délimité fictivement par ces traits aux endroits où
il n’y a pas de rampes. ».

Art. 7. L’article 7 du même arrêté est abrogé.

Art. 8. L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositifs surélevés dont la hauteur est supérieure ou la
longueur du dispositif ou encore de ses rampes d’accès sont inférieures
à celles prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances
autorisées comprises, doivent être adaptés ou enlevés au plus tard le
1er novembre 2002. Pendant ce délai, il sont signalés par le signal A51
complété par un panneau additionnel portant une mention adéquate.

Les plateaux dont la hauteur est inférieure ou la longueur du
dispositif ou encore de ses rampes d’accès sont supérieures à celles
prévues dans les annexes au présent arrêté, tolérances autorisées
comprises, peuvent être maintenus jusqu’au moment où des travaux de
réaménagement de l’infrastructure sont entrepris. Ils sont signalés par
les signaux routiers A14 et F87.

Les formes et dimensions des marques sur les plateaux qui ne
répondent pas à celles prévues dans les annexes au présent arrêté
peuvent être maintenues jusqu’au moment où des travaux de réamé-
nagement de l’infrastructure sont entrepris.

Toutefois, lorsqu’elles peuvent prêter à confusion avec les autres
marques prévues aux articles 72 à 77 inclus de l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière, elles doivent être adaptées pour le 1er novem-
bre 2002 au plus tard.

Si un plateau n’est pas pourvu de marque, les marques prévues dans
les annexes au présent arrêté doivent être apposées au moment où des
travaux de réaménagement de l’infrastructure sont entrepris. ».

Art. 9. Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par les
annexes 1 et 2 au présent arrêté.

Art. 10. Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
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Bijlage 1

Bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen
op de openbare weg bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften
waaraan deze moeten voldoen

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERSDREMPELS

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Een verkeersdrempel is een plaatselijke verhoging op de openbare weg, in de vorm van een sinuslijn, bedoeld om
de bestuurders fysiek te dwingen de snelheid van hun voertuig te minderen.

Zijn lengteprofiel is bedoeld om een ongemak te veroorzaken, stijgend in functie van een toenemende snelheid bij
het overrijden.

De toename van de verticale versnelling moet maximaal zijn voor een snelheid dichtbij 30 km per uur.

2. VORM EN AFMETINGEN

2.1. De verkeersdrempel heeft een lengte L= 4,80 m en een maximale hoogte T= 12,0 cm. Zijn lengteprofiel zal
conform tabel 1 en figuur 1 van deze bijlage zijn.

2.2. De lengte (L) van de verkeersdrempels die aangebracht werden voor de inwerkingtreding van dit besluit mag
variëren tussen 4,00 m en 4,80 m.

Het lengteprofiel wordt berekend als volgt :

waarin X en Y de orthogonale coördinaten zijn, L de lengte en T de maximale hoogte van de verkeersdrempel is.
X en L worden uitgedrukt in meter, Y en T in cm.

De maximale hoogte T van een verkeersdrempel van 4,00 m is 10,0 cm en varieert pro rata tot 12,0 cm bij een lengte
van 4,80 m.

2.3. De volgende toleranties worden toegestaan bij de realisatie van verkeersdrempels :
— op de lengte (L) : ± 5 %.
— op de hoogte (Y) : ± 2 cm voor een individueel meetpunt;

± 1 cm voor het gemiddelde van het lengteprofiel.
— op de beginrand (A) : 0,5 cm maximum.
De hoogte wordt aangepast aan de werkelijke lengte van de verkeersdrempel.
3. REALISATIE
3.1. De witte strepen, opgenomen in figuur 1, en aangebracht op donkere achtergrond op het meest schuine

gedeelte van elke helling, hebben de volgende afmetingen :
— de witte langsstrepen hebben een breedte van ongeveer 0,10 m;
— de lange strepen hebben een lengte van ongeveer 1,00 m;
— de korte strepen hebben een lengte van ongeveer 0,40 m;
— de tussenafstand tussen twee strepen bedraagt ongeveer 0,20 m;
— de witte dwarsstreep heeft een breedte van ongeveer 0,20 m.
Wanneer om technische redenen de bovenvermelde afmetingen niet kunnen worden toegepast, moet de

verhouding tussen de gebruikte afmetingen constant blijven.
3.2. De wegbedekking van de verkeersdrempel moet vlak zijn.
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT
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Bijlage 2

Bij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen
op de openbare weg bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften
waaraan deze moeten voldoen

TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE VERKEERSPLATEAUS

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Een verkeersplateau is een vlakke verhoging van de openbare weg met afgeschuinde op- en/of afrit, vlak of
sinusoı̈daal afgewerkt.

Het kan gewijzigd worden door de hoogte (H), de helling (I), de vorm van de op- en afrit en de lengte (P) aan te
passen.

2. VORMEN EN AFMETINGEN

2.1. Trapezoïdaal verkeersplateau

— Het lengteprofiel van dit verkeersplateau is gevormd door een vlak verhoogd gedeelte en op- en/of afritten. Het
is van trapezoı̈dale vorm, conform figuur 1 van deze bijlage.

— Zijn afmetingen zijn :

— de hoogte (H) van het verkeersplateau is veranderlijk in functie van zijn doelstelling. De aanbevolen
hoogten zijn 10,0 of 12,0 cm. De hoogte mag echter gelijk zijn aan de hoogte van de trottoirrand, met een
maximum van 15,0 cm en een minimum van 8,0 cm wanneer de lokale omstandigheden dit vereisen.

— de lengte (S) van de op- en/of afrit is veranderlijk in functie van het type verkeer en van de hoogte van het
verkeersplateau, conform tabel 1 van deze bijlage.

— de helling (I) van de op- en/of afrit is conform tabel 1 van deze bijlage.

— de lengte (P) van het bovenvlak is veranderlijk in functie van de lokale omstandigheden en het type verkeer
op het verkeersplateau, conform tabel 1.

Zij bedraagt minstens 8,00 meter voor autobussen en 15,00 meter voor gelede autobussen.

TABEL 1

TRAPEZOIDAAL VERKEERSPLATEAU

Hoogte (H) van het verkeersplateau (cm) 10,0 12,0 15,0

Op wegen niet gebruikt door autobussen
en/of door talrijke zware voertuigen

Lengte (P) van het bovenvlak (m) > 5 > 5 >5

Helling (I) van de op- en afrit (%) 14 12 10

Lengte (S) van de op- en afrit (m) 0,70 1,00 1,50

Op wegen gebruikt door autobussen,
met inbegrip van de gelede bussen,
en/of door talrijke zware voertuigen

Lengte (P) van het bovenvlak (m) > 8 > 8 > 8

Helling (I) van de op- en afrit (%) 4 4 3

Lengte (S) van de op- en afrit (m) 2,00 3,00 5,00
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2.2. Verkeersplateau met sinusoïdale op- en afrit

— Het lengteprofiel van dit verkeersplateau is gevormd door een vlak verhoogd gedeelte en op- en/of afritten die
een sinusoı̈dale vorm hebben, conform figuur 2 van deze bijlage.

— Zijn afmetingen zijn :

— de hoogte (H) van het verkeersplateau is veranderlijk in functie van zijn doelstelling. De aanbevolen
hoogten zijn 10,0 of 12,0 cm. De hoogte mag gelijk zijn aan de hoogte van de trottoirrand, met een maximum
van 15,0 cm en een minimum van 8,0 cm wanneer de lokale omstandigheden dit vereisen.

— de lengte (S) van de op- en/of afrit is veranderlijk in functie van het type verkeer en de hoogte van het
verkeersplateau, conform tabel 2 van deze bijlage.

— de gemiddelde helling (I) van de op- en/of afrit is conform tabel 2 van deze bijlage.

— de lengte van het bovenvlak (P) is veranderlijk in functie van de lokale omstandigheden en het type verkeer
op het verkeersplateau. Ze bedraagt minstens 8,00 meter voor autobussen en 15,00 meter voor gelede
autobussen.

TABEL 2

VERKEERSPLATEAU MET SINUSOIDALE OP- EN AFRIT

Hoogte (H) van het verkeersplateau (cm) 10,0 12,0 15,0

Op wegen niet gebruikt door autobussen
en/of door talrijke zware voertuigen

Type 85 120 190

Lengte (P) van het bovenvlak (m) > 5 > 5 > 5

Gemiddelde helling (I) van de op- en
afrit (%)

12 10 8

Lengte (S) van de op- en afrit (m) 0,85 1,20 1,90

Op wegen gebruikt door autobussen
en/of door talrijke zware voertuigen

Type - - 380

Lengte (P) van het bovenvlak (m) - - > 8

Gemiddelde helling (I) van de op- en
afrit (%)

- - 4

Lengte (S) van de op- en afrit (m) - - 3,80

De vorm van de op- of afrit (tabel 3 en figuur 2) wordt berekend met de onderstaande formule, naargelang het type
van het verkeersplateau :

waar X en Y de ortogonale coördinaten zijn, H de hoogte van het verkeersplateau is en S de lengte van de op- of
afrit; X en S zijn in meter uitgedrukt, H en Y in centimeter.
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TABEL 3

Hoogte en lengte van de op- en afritten van het sinusoı̈dale verkeersplateau naargelang het type

Type 85

Y = 5 (1 - cos πWX/S) met S = 0,85 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85

Y (cm) 0,0 0,3 1,3 2,8 4,5 6,4 8,0 9,3 9,9 10,0

Type 120

Y = 6 (1 - cos πŒX/S) met S = 1,20 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

Y (cm) 0,0 0,2 0,8 1,8 3,0 4,4 6,0 7,6 9,0 10,2 11,2 11,8 12,0

Type 190

Y = 7,5 (1 - cos πX/S) met S = 1,90 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

Y (cm) 0,0 0,1 0,4 0,9 1,6 2,4 3,4 4,5 5,7 6,9 8,1 9,3 10,5 11,6 12,6 13,4 14,1 14,6 14,9 15,0

Type 380

Y = 7,5 (1 - cos πX/S) met S = 3,80 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

Y (cm) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 7,5

X (m) 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80

Y (cm) 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 11,6 12,1 12,6 13,0 13,4 13,8 14,1 14,4 14,6 14,8 14,9 15,0 15,0
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2.3. Toegestane toleranties bij de realisatie van de verschillende types van verkeersplateaus.

— op de lengte (S) van de op- of afrit : ± 5 %.

— op de lengte (P) van het bovenvlak : geen tolerantie op de minimumafmeting.

— op de hoogte van de op- of afrit : ± 2 cm voor een individueel meetpunt.
± 1 cm voor het gemiddelde van het lengteprofiel.

— de beginrand (A) : 0,5 cm maximum.

De hoogte en/of de (gemiddelde) helling worden aangepast aan de werkelijke lengte van de op- en/of afrit.

3. REALISATIE

3.1. De witte strepen op de op- en/of afritten moeten conform punt 3.1. van bijlage 1 bij dit besluit zijn.

3.2. De wegbedekking van het verkeersplateau moet vlak zijn.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 3 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer
Mevr. I. DURANT
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Annexe 1

A l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique
destinées à limiter la vitesse à 30 km à l’heure et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX RALENTISSEURS DE TRAFIC.

1. DESCRIPTION GENERALE

Un ralentisseur de trafic consiste en une surélévation locale de la voie publique de forme sinusoı̈dale, destinée à
contraindre physiquement le conducteur à ralentir la vitesse de son véhicule.

Son profil en long est destiné à provoquer un inconfort croissant avec la vitesse de franchissement.

L’accroissement de l’accélération verticale doit être maximal pour une vitesse voisine de 30 km par heure.

2. FORMES ET DIMENSIONS

2.1. Le ralentisseur de trafic a une longueur L = 4,80 m et une hauteur maximale T = 12,0 cm.

Son profil en long doit être conforme au tableau 1 et à la figure 1 de la présente annexe.

2.2. Toutefois, la longueur (L) des ralentisseurs de trafic placés avant la mise en vigueur du présent arrêté peut
varier de 4,00 m à 4,80 m.

Son profil en long sera calculé comme suit :

ou X et Y sont les coordonnées orthogonales, L la longueur et T la hauteur maximale du ralentisseur de trafic. X
et L sont exprimés en mètres et Y et T en centimètres.

La hauteur maximale (T) d’un ralentisseur de 4,00 m est de 10,0 cm et varie au prorata jusqu’à 12,0 cm pour une
longueur de 4,80 m.

2.3. Les tolérances suivantes sont autorisées dans la réalisation des ralentisseurs de trafic :
— en longueur (L) : ± 5%.
— en hauteur (Y) : ± 2,0 cm en un point particulier;

± 1,0 cm sur la moyenne du profil en long.
— la saillie d’attaque (A) : ± 0,5 cm.
Le profil en long est adapté en fonction de la longueur réelle du ralentisseur de trafic.
3. REALISATION
3.1. Les traits de couleur blanche repris à la figure 1 sur fond de couleur foncée, situés sur la partie la plus inclinée

de chaque pente, ont les dimensions suivantes :
— les traits blancs longitudinaux ont une largeur de 0,10 m environ;
— les traits longs ont une longueur de 1,00 m environ;
— les traits courts ont une longueur de 0,40 m environ;
— l’espace entre deux traits est d’environ 0,20 m;
— le trait blanc transversal a une largeur d’environ 0,20 m.
Lorsque, pour des raisons techniques, les dimensions précitées ne peuvent être retenues, le rapport entre les

dimensions mises en oeuvre doit être constant;
3.2. La surface du ralentisseur de trafic doit être plane.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT
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Annexe 2

A l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique
destinés à limiter la vitesse à 30 km à l’heure et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AUX PLATEAUX

1. DESCRIPTION GENERALE

Un plateau consiste en une surélévation plane sur la voie publique, dont le profil en long est trapézoı̈dal, avec un
ou des accès biseautés, de forme sinusoı̈dale ou non.

Il peut être modifié en faisant varier sa hauteur (H), sa pente (I) et la forme des rampes d’accès et sa longueur (P).

2. FORMES ET DIMENSIONS

2.1. Plateau trapezoïdal

— Le profil en long de ce plateau comporte un plateau surélevé plan et une ou des rampes d’accès. Il est de forme
trapézoı̈dale conformément à la figure 1 de la présente annexe.

— Ses dimensions sont :

— pour la hauteur du plateau (H) : variable en fonction de sa destination.

Les hauteurs recommandées sont 10,0 ou 12,0 cm. La hauteur peut toutefois être égale à celle de la bordure
du trottoir avec un maximum de 15,0 cm et un minimum de 8,0 cm lorsque les circonstances locales
l’exigent.

— pour la longueur de la ou des rampes d’accès (S) : variable en fonction du type de trafic et de la hauteur du
plateau conformément au tableau 1 de la présente annexe.

— la pente (I) d’accès est conforme au tableau 1 de la présente annexe.

— pour la longueur de la partie plane du plateau (P) : variable en fonction des circonstances locales et du type
de trafic sur le plateau.

Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.

TABLEAU 1

PLATEAU TRAPEZOIDAL

Hauteur (H) du plateau (cm) 10,0 12,0 15,0

Sur des voiries non fréquentées par des
autobus et/ou de nombreux véhicules
lourds

Longueur (P) de la partie plane (m) > 5 > 5 > 5

Pente d’accès (I) (%) 14 12 10

Longueur (S) de la rampe d’accès (m) 0,70 1,00 1,50

Sur des voiries fréquentées par des auto-
bus y compris les autobus articulés et/ou
de nombreux véhicules lourds

Longueur (P) de la partie plane (m) > 8 > 8 > 8

Pente d’accès (I) (%) 4 4 3

Longueur (S) de la rampe d’accès (m) 2,00 3,00 5,00

23740 BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE



2.2. Plateau à accès sinusoïsal

— Le profil en long du plateau comporte un plateau surélevé plan et une ou des rampes d’accès. Le ou les accès
sont de forme sinusoı̈dale conformément à la figure 2 de la présente annexe.

— Ses dimensions sont :

— pour la hauteur (H) : variable en fonction de sa destination. Les hauteurs recommandées sont 10,0 ou
12,0 cm. La hauteur peut toutefois être égale à celle de la bordure, avec un maximum de 15,0 cm et un
minimum de 8,0 cm lorsque les circonstances locales l’exigent.

— pour la longueur de la ou des rampes d’accès (S) : variable en fonction du type de trafic et de la hauteur du
plateau conformément au tableau 2 de la présente annexe.

— pour les pentes moyennes des rampes d’accès (I), elles sont conformes au tableau 2 de la présente annexe.

— pour la longueur de la partie plane du plateau (P) : elle est fonction des circonstances locales et du type de
trafic sur le plateau.
Elle est de 8,00 mètres pour les autobus et 15,00 mètres pour les autobus articulés.

TABLEAU 2

PLATEAU A RAMPES D’ACCES SINUSOIDALES

Hauteur (H) du plateau (cm) 10,0 12,0 15,0

Sur des voiries non fréquentées par des
autobus et/ou de nombreux véhicules
lourds

Type 85 120 190

Longueur (P) de la partie plane (m) > 5 > 5 > 5

Pente moyenne d’accès (I) (%) 12 10 8

Longueur (S) de la rampe d’accès (m) 0,85 1,20 1,90

Sur des voiries fréquentées par des auto-
bus y compris les autobus articulés et/ou
de nombreux véhicules lourds

Type - - 380

Longueur (P) de la partie plane (m) - - > 8

Pente moyenne d’accès (I) (%) - - 4

Longueur (S) de la rampe d’accès (m) - - 3,80

Le profil en long de la ou des rampes d’accès (tableau 3 et figure 2) est calculé avec la formule ci-après, selon le
type de plateau :

où X et Y sont les coordonnées orthogonales, H la hauteur du plateau et S la longueur de la rampe d’accès;
X et S étant exprimés en mètres, H et Y en centimètres.
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TABLEAU 3

Hauteur et longueur des rampes d’accès des plateaux à accès sinusoı̈daux selon le type

Type 85

Y = 5 (1 - cos πX/S) met S = 0,85 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,85

Y (cm) 0,0 0,3 1,3 2,8 4,5 6,4 8,0 9,3 9,9 10,0

Type 120

Y = 6 (1 - cos πX/S) met S = 1,20 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

Y (cm) 0,0 0,2 0,8 1,8 3,0 4,4 6,0 7,6 9,0 10,2 11,2 11,8 12,0

Type 190

Y = 7,5 (1 - cos πX/S) met S = 1,90 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

Y (cm) 0,0 0,1 0,4 0,9 1,6 2,4 3,4 4,5 5,7 6,9 8,1 9,3 10,5 11,6 12,6 13,4 14,1 14,6 14,9 15,0

Type 380

Y = 7,5 (1 - cos πX/S) met S = 3,80 m

X (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90

Y (cm) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 2,0 2,4 2,9 3,4 3,9 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 7,5

X (m) 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80

Y (cm) 8,1 8,7 9,3 9,9 10,5 11,1 11,6 12,1 12,6 13,0 13,4 13,8 14,1 14,4 14,6 14,8 14,9 15,0 15,0
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2.3. Tolérances autorisées dans la réalisation des différents tpes de plateaux
— en longueur de la rampe d’accès (S) ± 5 %;
— longueur de la partie plane (P) : pas de tolérance dans la dimension minimale;
— en hauteur (Y) : ± 2 cm en un point particulier;

± 1 cm sur la moyenne du profil en long;
— la saillie d’attaque (A) : 0,5 cm maximum.
Le profil en long de la ou des rampes d’accès est adapté en fonction de la longueur réelle de la ou des rampes

d’accès.
3. REALISATION
3.1. Les traits sur les rampes d’accès doivent être conformes au point 3.1. de l’annexe 1 au présent arrêté.
3.2. La surface du plateau doit être plane.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT

c

[C − 2002/14142]N. 2002 — 1869
14 MEI 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk

besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer

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

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 27 april 1976, 23 juni 1978, 8 juni 1979,
14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982,
8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984,
25 maart 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990,
28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991,
14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997, 16 juli 1997, 23 maart 1998,
9 oktober 1998, 15 december 1998, 7 mei 1999, 24 juni 2000 en
17 oktober 2001;

[C − 2002/14142]F. 2002 — 1869
14 MAI 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 1er décem-

bre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation
routière

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

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des 21 juin
1985 et 20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général
sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des
27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980,
25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983,
1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988,
22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991,
18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996,
11 mars 1997, 16 juillet 1997, 23 mars 1998, 9 octobre 1998, 15 décem-
bre 1998, 7 mai 1999, 24 juin 2000 et 17 octobre 2001;
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Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de
vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot
30 km per uur;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over de adviesaanvraag aan
de Raad van State binnen een termijn die een maand niet overschrijdt;

Gelet op advies 32.825/4 van de Raad van State, gegeven op 13 maart
2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚ van de gecoördineerde
wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 juni 1978, 25 maart 1987,
20 juli 1990, 18 september 1991, 16 juli 1997 en 9 oktober 1998, wordt
aangevuld als volgt :«

2.37 « Schoolomgeving », zone van een of meerdere openbare wegen
of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en
waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersbor-
den F4a en F4b.

Het verkeersbord A23 wordt bij het verkeersbord F4a gevoegd. »

Art. 2. Artikel 8.2.3˚, e), van hetzelfde besluit, vervangen bij het
koninklijk besluit van 23 maart 1998, wordt vervangen als volgt :

« e) 21 jaar voor de bestuurders van motorfietsen met een vermogen
hoger dan 25 kW of een vermogen/gewichtsverhouding hoger dan
0,16 kW/kg, tenzij ze sinds ten minste twee jaar houder zijn van een
rijbewijs geldig voor het besturen van motorfietsen met een vermogen
van minder dan of gelijk aan 25 kW en een vermogen/-
gewichtsverhouding van minder dan of gelijk aan 0,16 kW/kg of van
een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A2 of tenzij zij houder
zijn van een Belgisch rijbewijs geldig voor de categorie A1. »

Art. 3. In artikel 9.1.2.2˚ van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 20 juli 1990 worden de woorden « Bestuurders
van tweewielige bromfietsen klasse B mogen » vervangen door de
woorden « Buiten de bebouwde kom mogen de bestuurders van
tweewielige bromfietsen klasse B ».

Art. 4. Artikel 12.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als
volgt :

« Wordt niet als manoeuvre beschouwd : zich op het einde van een
fietspad op de rijbaan begeven om rechtdoor te rijden. »

Art. 5. In artikel 23.1.2˚ van hetzelfde besluit, worden in het tweede
lid de woorden « 1 meter » vervangen door de woorden « 1,50 meter ».

Art. 6. Artikel 24.2˚ van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het konink-
lijk besluit van 9 oktober 1998, wordt aangevuld als volgt :

« en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te
verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het
fietspad te rijden. »

Art. 7. In artikel 27.1. van hetzelfde besluit, gewijzigd bij koninklijk
besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ In artikel 27.1.1., eerste lid, worden de woorden « of op de dagen
vermeld op de signalisatie, » ingevoegd tussen de woorden « op een
werkdag » en de woorden « een auto »;

2˚ Artikel 27.1.2. wordt vervangen als volgt :

« 27.1.2. De bestuurder moet op deze schijf de aanduiding van het
uur of van het half uur volgend op zijn aankomst, doen verschijnen.

Behalve wanneer bijzondere voorwaarden zijn aangebracht op de
signalisatie, is het gebruik van de schijf voorgeschreven van 9 u. tot
18 u. op de werkdagen en voor een maximumduur van twee uren.

Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het
verstrijken van de vergunde parkeerduur. »

Vu l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions d’instauration
des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à l’heure;

Vu l’association des Gouvernements de région à l’élaboration du
présent arrêté;

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

Vu l’avis 32.825/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 mars 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚ des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 2 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant
règlement général sur la police de la circulation routière, modifié
par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 25 mars 1987, 20 juillet 1990,
18 septembre 1991, 16 juillet 1997 et 9 octobre 1998, est complété par
la disposition suivante :

« 2.37 Le terme « Abords d’école » désigne une zone constituée d’une
ou de plusieurs voies publiques, ou parties de voie publique, incluant
un accès à une école et dont le début et la fin sont délimités par des
signaux F4a et F4b.

Le signal A23 est associé au signal F4a. »

Art. 2. L’article 8.2.3˚, e), du même arrêté remplacé par l’arrêté royal
du 23 mars 1998, est remplacé par la disposition suivante :

« e) 21 ans pour les conducteurs de motocyclettes d’une puissance
supérieure à 25 kW ou d’un rapport puissance/poids supérieur à
0,16 kW/kg, sauf s’ils sont titulaires, depuis deux ans au moins, d’un
permis de conduire valable pour la conduite de motocyclettes d’une
puissance inférieure ou égale à 25 kW et d’un rapport puissance/poids
inférieur ou égal à 0,16 kW/kg ou d’un permis de conduire belge
valable pour la catégorie A2 ou s’ils sont titulaires d’un permis de
conduire belge valable pour la catégorie A1. »

Art. 3. A l’article 9.1.2.2˚ du même arrêté, inséré par l’arrêté royal
du 20 juillet 1990, les mots « A l’extérieur des agglomérations, » sont
insérés au début de l’alinéa 1er.

Art. 4. L’article 12.4. du même arrêté est complété par l’alinéa
suivant :

« N’est pas considéré comme manoeuvre le fait d’emprunter la
chaussée à la fin d’une piste cyclable en continuant à circuler tout
droit. »

Art. 5. A l’article 23.1.2˚, alinéa 2 du même arrêté, le mot « cin-
quante » est inséré entre les mots « un mètre » et « de largeur ».

Art. 6. L’article 24.2˚ du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du
9 octobre 1998, est complété comme suit :

« et à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la
piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée
pour circuler sur la piste cyclable. »

Art. 7. A l’article 27.1. du même arrêté, modifié par l’arrêté royal
du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1˚ A l’article 27.1.1., premier alinéa, les mots « ou les jours précisés
par la signalisation » sont ajoutés après le mot « ouvrables »;

2˚ L’article 27.1.2. est remplacé par la disposition suivante :

« 27.1.2. Le conducteur doit faire apparaı̂tre sur ce disque l’indication
de l’heure ou de la demi-heure qui suit son arrivée.

Sauf si des modalités particulières sont indiquées sur la signalisation,
l’usage du disque est obligatoire de 9 heures à 18 heures les jours
ouvrables et pour une durée maximale de deux heures.

Le véhicule doit avoir quitté l’emplacement de stationnement au
plus tard à l’expiration de la durée de stationnement autorisé. »
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Art. 8. In artikel 36, eerste lid van hetzelfde besluit, vervangen bij
het koninklijk besluit van 24 juni 2000, worden de woorden « klasse B »
geschrapt.

Art. 9. Artikel 43.2. van hetzelfde besluit, vervangen bij het konink-
lijk besluit van 20 juli 1990, wordt aangevuld als volgt :

« Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen
van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het
ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen
volgen, moeten zij achter elkaar rijden. »

Art. 10. In artikel 44.4. van hetzelfde besluit, worden de woorden
« met of » ingevoegd tussen het woord « vierwieler » en het woord
« motor ».

Art. 11. Artikel 59.2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
18 september 1991, van 29 mei 1996 en van 23 maart 1998, wordt
aangevuld met een d), die luidt als volgt :

« d) de getuigschriften die door het « Arbeitsamt der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft » en het « Institut für Aus- und Weiterbildung im
Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen » uitgereikt
worden aan de personen die de opleiding « bestuurders van zwaar
vervoer » gevolgd hebben, waarvan het programma door de minister
goedgekeurd werd. »

Art. 12. In artikel 72.5. van hetzelfde besluit wordt tussen het vierde
en het vijfde lid een lid ingevoegd, luidende :

« Wanneer de fietsers deze rijstrook mogen volgen, wordt het
verkeersbord F17 aangevuld met het symbool van een fiets. In dit geval
mag het symbool van de fiets aangebracht worden op de rijstrook. »

Art. 13. In artikel 72.6. van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
koninklijk besluit van 16 juli 1997, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ Tussen het tweede en het derde lid wordt een lid ingevoegd,
luidende :

« Wanneer de fietsers de in het eerste lid bedoelde bedding mogen
volgen, wordt het verkeersbord F18 aangevuld met het symbool van
een fiets. »;

2˚ In het zesde lid dat het zevende lid wordt, worden de woorden
« evenals het symbool van een fiets » ingevoegd tussen het woord
« « Taxi » » en het woord « mogen »;

3˚ In het zevende lid dat het achtste lid wordt, worden de woorden
« mag worden » vervangen door het woord « wordt ».

Art. 14. Het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van
de vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking
tot 30 km per uur wordt aangevuld met een artikel 6bis dat luidt als
volgt :

« 6bis. Binnen de zones 30 die de grenzen van de schoolomgeving
afbakenen, zoals gedefinieerd in artikel 2.37 van het algemeen regle-
ment op de politie van het wegverkeer, zijn de bepalingen van dit
besluit niet van toepassing. »

Art. 15. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van de
artikelen 3, 7 en 8 die in werking treden op 1 januari 2003 en de
artikelen 5, 6 en 13.3˚ die in werking treden op 1 mei 2003.

Art. 16. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 mei 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

Art. 8. A l’article 36, premier alinéa du même arrêté, remplacé par
l’arrêté royal du 24 juin 2000 les mots « classe B » sont supprimés.

Art. 9. L’article 43.2. du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du
20 juillet 1990, est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur la bande de circulation
réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun
et aux véhicules affectés au ramassage scolaire ou sur un site spécial
franchissable, ils doivent circuler l’un derrière l’autre. »

Art. 10. A l’article 44.4. du même arrêté, les mots « avec ou » sont
insérés entre les mots « quadricycle » et « sans ».

Art. 11. L’article 59.2, modifié par les arrêtés royaux du 18 septem-
bre 1991,du 29 mai 1996 et du 23 mars 1998, est complété par un d),
rédigé comme suit :

« d) les certificats délivrés par l’« Arbeitsamt der Deutschsprachigen
Gemeinschaft » et l’« Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittels-
tand und in kleinen und mittleren Unternehmen » aux personnes qui
ont suivi la formation « Conducteurs de poids lourds », dont le
programme est approuvé par le ministre. »

Art. 12. A l’article 72.5. du même arrêté, un alinéa rédigé comme
suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

« Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur cette bande, le signal F17
est complété par le symbole de la bicyclette. Dans ce cas, le symbole
de la bicyclette peut être inscrit dans la bande de circulation. »

Art. 13. A l’article 72.6. du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du
16 juillet 1997 sont apportées les modifications suivantes :

1˚ Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

« Lorsque les cyclistes peuvent circuler sur le site visé à l’alinéa 1er,
le signal F18 est complété par le symbole de la bicyclette. »;

2˚ A l’alinéa 6 devenant l’alinéa 7, les mots « ainsi que le symbole
de la bicyclette » sont insérés entre le mot « « Taxi » » et le mot
« peuvent »;

3˚ A l’alinéa 7 devenant l’alinéa 8, les mots « peut être » sont
remplacés par le mot « est ».

Art. 14. L’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions
d’instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km
à l’heure est complété par un article 6bis rédigé comme suit :

« 6bis. Dans les zones 30 délimitant les abords d’écoles tels que
définis à l’article 2.37 du règlement général sur la police de la
circulation routière, les dispositions du présent arrêté ne sont pas
d’application. »

Art. 15. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge, à l’exception des articles 3, 7 et 8 qui entrent en
vigueur le 1er janvier 2003 et des article 5, 6 et 13.3˚ qui entrent en
vigueur le 1er mai 2003.

Art. 16. Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
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[S − C − 2002/14139]N. 2002 — 1870

14 MEI 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de
bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden
bepaald

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 60.2.;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de
minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald, gewijzigd bij de ministeriële besluiten
van 8 december 1977, 23 juni 1978, 14 december 1979, 25 novem-
ber 1980, 11 april 1983, 1 juni 1984, 17 september 1988, 20 juli 1990,
1 februari 1991, 11 maart 1991, 27 juni 1991, 19 december 1991,
11 maart 1997, 16 juli 1997, 9 oktober 1998 en 17 oktober 2001;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over de adviesaanvraag aan
de Raad van State binnen een termijn die een maand niet overschrijdt;

Gelet op het advies 32.826/4 van de Raad van State, gegeven op
13 maart 2002 met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6.5. van het ministerieel besluit van 11 okto-
ber 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsings-
voorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, ingevoegd bij het
besluit van 18 september 1991, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1˚ Het tweede lid van artikel 6.5.2. wordt vervangen als volgt :

« Behalve voor de signalisatie van de schoolomgevingen zoals
bepaald in artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, mag deze signalisatie op andere wegen slechts uitzonder-
lijk aangebracht worden, rekening houdend met de drukte en de aard
van het verkeer. »

2˚ Het derde lid van het artikel 6.5.3. wordt vervangen als volgt :

« Er mag geen gebruik gemaakt worden van een signalisatie met
zonale draagwijdte, behalve voor de signalisatie van de school-
omgevingen zoals bepaald in artikel 2.37 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer voor de verkeersborden F4a en F4b.

In dit geval :

— wordt de signalisatie niet herhaald na elk kruispunt;

— wordt de opheffing van de reglementering op het einde van de
zone aangegeven. »

[S − C − 2002/14139]F. 2002 — 1870

14 MAI 2002. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des
21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 60.2.;

Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisa-
tion routière modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1977,
23 juin 1978, 14 décembre 1979, 25 novembre 1980, 11 avril 1983,
1er juin 1984, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991,
11 mars 1991, 27 juin 1991, 19 décembre 1991, 11 mars 1997,
16 juillet 1997, 9 octobre 1998 et 17 octobre 2001;

Vu l’association des Gouvernements de région à l’élaboration du
présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d’avis du
Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l’avis 32.826/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 mars 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat,

Arrête :

Article 1er. A l’article 6.5. de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976
fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de
placement de la signalisation routière, inséré par arrêté du 18 septem-
bre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1˚ L’alinéa 2 de l’article 6.5.2. est remplacé par la disposition
suivante :

« Sauf pour ce qui concerne la signalisation des abords d’écoles telle
que prévue à l’article 2.37 du règlement général sur la police de la
circulation routière, cette signalisation ne peut être implantée sur des
autres voies publiques qu’à titre exceptionnel, compte tenu de l’inten-
sité et de la nature du trafic. »

2˚ L’alinéa 3 de l’article 6.5.3. est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Il ne peut être fait usage d’une signalisation à validité zonale, sauf
pour la signalisation des abords d’écoles telle que prévue à l’article 2.37
du règlement général sur la police de la circulation routière pour les
signaux F4a et F4b.

Dans ce cas :

— la signalisation n’est pas répétée après chaque carrefour;

— la fin de la réglementation est placée à la fin de la zone. »
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Art. 2. Artikel 9.9.1˚, b), van hetzelfde besluit gewijzigd bij de
ministeriële besluiten van 19 december 1991 en 9 oktober 1998, wordt
aangevuld als volgt :

« behalve wat betreft het gevaarsbord A23 wanneer het gevoegd is bij
een verkeersbord F4a, gebeurlijk met veranderlijke informatie, conform
het artikel 2.37 van het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.

Wanneer de snelheidsbeperking is aangeduid door middel van
signalisatie met veranderlijke informatie, mag ze slechts gebruikt
worden tijdens de periodes van aankomst en vertrek van de kinderen
aan de school.

Het mag niet bij het verkeersbord A23 worden geplaatst :

— wanneer de snelheid reeds beperkt is tot ten minste 30 km per uur;

— wanneer de maximum toegestane snelheid gelijk is aan of hoger is
dan 70 km per uur. »

Art. 3. Artikel 11.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :

« 11.4.4. De verkeersborden E9e en E9f mogen slechts geplaatst
worden voor zover er op de verhoogde berm of het trottoir aan de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook voor de
voetgangers blijft van ten minste 1,50 meter. »

Art. 4. Artikel 12.5. van hetzelfde besluit wordt aangevuld met het
volgende lid :

« Dit verkeersbord mag slechts aangevuld worden met het symbool
van een fiets op voorwaarde dat de rijstrook voorbehouden voor
autobussen een breedte heeft van minstens 3,50 meter en dat de fietsers
in dezelfde richting rijden als de autobussen. »

Art. 5. Artikel 12.5.bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het
ministerieel besluit van 16 juli 1997, wordt vervangen door de volgende
bepaling :

« 12.5.bis Verkeersbord F18. Aanduiding van een bijzondere overrijd-
bare bedding, voorbehouden voor voertuigen van geregelde openbare
diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Dit verkeersbord moet na elk kruispunt herhaald worden.

Dit verkeersbord moet als minimumafmetingen 0,60 m x 0,40 m
hebben.

Dit verkeersbord mag slechts aangevuld worden met het symbool
van een fiets voorzover :

1˚ de bijzondere overrijdbare bedding een breedte heeft van minstens
3,50 meter;

2˚ de bijzondere overrijdbare bedding niet gebruikt wordt door
tramvoertuigen;

3˚ de bijzondere overrijdbare bedding niet in het midden van de
rijbaan ligt;

4˚ de fietsers in dezelfde richting van de voertuigen van geregelde
diensten voor gemeenschappelijk vervoer rijden. »

Art. 6. Artikel 19.4. van hetzelfde besluit wordt aangevuld als volgt :

« De markering van parkeerplaatsen gedeeltelijk of volledig op de
verhoogde berm of het trottoir, is slechts toegestaan voorzover aan de
buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook voor de
voetgangers blijft van ten minste 1,50 meter. »

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, met uitzondering van arti-
kel 3, het derde lid, van artikel 5 en artikel 6 die in werking treden op
1 mei 2003.

Brussel, 14 mei 2002.

Mevr. I. DURANT

Art. 2. L’article 9.9.1˚, b), du même arrêté modifié par les arrêtés
ministériels des 19 décembre 1991 et 9 octobre 1998, est complété par les
dispositions suivantes :

« sauf pour ce qui concerne le signal de danger A23 lorsqu’il est
associé avec un signal F4a, éventuellement à message variable,
conformément à l’article 2.37 du règlement général sur la police de la
circulation routière.

Si la limitation est indiquée par une signalisation à message variable,
elle ne peut apparaı̂tre que pendant les périodes d’arrivée et de départ
des enfants à l’école.

Il ne peut être placé conjointement au signal A23 :

— lorsque la vitesse est déjà limitée à 30 km à l’heure au moins;

— lorsque la vitesse maximale autorisée est égale ou supérieure à
70 km à l’heure. »

Art. 3. L’article 11.4. du même arrêté est complété comme suit :

« 11.4.4. Les signaux E9e et E9f ne peuvent être placés que pour
autant qu’entre l’accotement en saillie ou le trottoir une bande
praticable d’au moins 1,50 mètre de largeur soit laissée à disposition
des piétons du côté extérieur de la voie publique. »

Art. 4. L’article 12.5. du même arrêté est complété par l’alinéa
suivant :

« Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que
pour autant que la largeur de la bande de circulation réservée aux bus
ait une largeur d’au moins 3,50 mètres et que les cyclistes circulent dans
le même sens que les bus. »

Art. 5. L’article 12.5.bis du même arrêté, inséré par arrêté ministériel
du 16 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :

« 12.5.bis Signal F18. Indication d’un site spécial franchissable réservé
aux véhicules des services réguliers des transports en commun.

Ce signal doit être répété après chaque carrefour.

Ce signal doit avoir comme dimensions minimales 0,60 m x 0,40 m.

Ce signal ne peut être complété du symbole de la bicyclette que pour
autant :

1˚ que le site spécial franchissable ait une largeur minimale de
3,50 mètres;

2˚ qu’il ne soit pas emprunté par des trams;

3˚ qu’il ne se trouve pas au milieu de la chaussée;

4˚ que les cyclistes circulent dans le même sens que les véhicules des
services réguliers des transports en commun. »

Art. 6. L’article 19.4. du même arrêté est complété comme suit :

« Les marques des emplacements de stationnement apposées totale-
ment ou partiellement sur l’accotement en saillie ou sur le trottoir ne
peuvent l’être que pour autant que subsiste, du côté extérieur de la voie
publique, une bande praticable pour les piétons d’au moins 1,50 mètre. »

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge, à l’exception de l’article 3, l’alinéa 3 de l’article 5 et
l’article 6 qui entrent en vigueur le 1er mai 2003.

Bruxelles, le 14 mai 2002.

Mme I. DURANT
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[C − 2002/14141]N. 2002 — 1871

14 MEI 2002. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel
besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van
bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven
zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 1, gewijzigd
bij de wetten van 21 juni 1985 en 20 juli 1991;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975, houdende
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid op
artikel 27.1.1., eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 september 1991;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling
van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die
voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, inzonderheid op artikel 1 en bijlage 1;

Overwegende dat de Gewestregeringen zijn betrokken bij het
ontwerpen van dit besluit;

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

Gelet op het advies 32.827/4 van de Raad van State, gegeven op
13 maart 2002 met toepassing van artikel 84, 1ste alinea, 1˚, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 december 1975
tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen
en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, wordt vervangen als volgt :

« Artikel 1 - Parkeerschijf.

1.1. De parkeerschijf bedoeld in artikel 27.1.1. van het koninklijk
besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, bevindt zich in een omslag met één ruit
waarvan de kleuren, de vermeldingen en de afmetingen conform
bijlage 1 bij dit besluit zijn.

1.2. De aanwijzingen in de ruit moeten door een waarnemer die zich
voor het voertuig bevindt, kunnen gelezen worden.

1.3. Het is verboden parkeerschijven die niet conform bijlage 1 bij dit
besluit zijn, te verkopen, te koop te stellen of kosteloos rond te delen.

1.4. Geen enkele andere vermelding dan die waarin in bijlage 1 wordt
voorzien, mag op de voorzijde van de omslag worden aangebracht. »

Art. 2. Bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt vervangen door bijlage 1
bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2003.

Brussel, 14 mei 2002.

Mevr. I. DURANT

[C − 2002/14141]F. 2002 — 1871

14 MAI 2002. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du
1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains
disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement
général sur la police de la circulation routière

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le
16 mars 1968, notamment l’article 1er, modifié par les lois des 21 juin
1985 et 20 juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur
la police de la circulation routière, notamment l’article 27.1.1., alinéa 1er,
modifié par l’arrêté royal du 18 septembre 1991;

Vu l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caracté-
ristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le
règlement général sur la police de la circulation routière, notamment
l’article 1er et l’annexe 1;

Vu l’association des gouvernements de région à l’élaboration du
présent arrêté;

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

Vu l’avis 32.827/4 du Conseil d’Etat, donné le 13 mars 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 1˚, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Arrête :

Article 1er. L’article 1er de l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975
déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et
plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation
routière est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 1er - Disque de stationnement.

1.1. Le disque de stationnement visé à l’article 27.1.1. de l’arrêté royal
du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière est contenu dans une enveloppe percée d’une
fenêtre dont les couleurs, mentions et dimensions sont conformes à
l’annexe 1 au présent arrêté.

1.2. Les indications apparaissant dans la fenêtre doivent être lisibles
pour un observateur se trouvant devant le véhicule.

1.3. La vente, l’exposition en vente et la distribution gratuite de
disques de stationnement non conformes à l’annexe 1 au présent arrêté
sont interdites.

1.4. Aucune mention autre que celles prévues à l’annexe 1 ne peut
figurer sur le recto de l’enveloppe du disque. »

Art. 2. L’annexe 1 du même arrêté est remplacé par l’annexe 1 du
présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 14 mai 2002.

Mme I. DURANT
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Bijlage 1
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van

1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde
schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van
14 mei 2002.

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,
Mevr. I. DURANT

Annexe 1
Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 1er décembre 1975

déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et
plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation
routière

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 14 mai 2002.

La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[S − C − 2002/22416]N. 2002 — 1872

8 MAART 2002. — Koninklijk besluit tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

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

Gelet op de wet van 11 april 1995 tot invoering van het ″handvest″
van de sociaal verzekerde, inzonderheid op artikel 8, tweede lid,
gewijzigd bij de wet van 25 juni 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en
27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke
pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996
strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname
van België aan de Europese en Monetaire Unie, inzonderheid op
artikel 3, § 1 en § 6, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999 en, op artikel 16;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der
zelfstandigen, inzonderheid op artikel 10, § 3, laatst gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 30 april 1999;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting,
gegeven op 16 januari 2002;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de
omstandigheid dat de vaststelling van de rechten op 1 januari 2003 een
voorafgaandelijk onderzoek veronderstelt dat zo vlug mogelijk dient
aangevat te worden en dat tegemoet moet gekomen worden aan een
van de voorschriften van het ″Handvest″ van de sociaal verzekerde
volgens hetwelk de sociale uitkeringen ambtshalve toegekend worden
telkens dit materieel mogelijk is, voorziet dit besluit dat, zonder dat een
aanvraag moet ingediend worden, zal overgegaan worden tot het
onderzoek van de pensioenrechten van personen die ziekte- en
invaliditeitsuitkeringen genieten tijdens het jaar dat de wettelijke
pensioenleeftijd voorafgaat;

Gelet op het advies van de Raad van State nr. 32.914/1 gegeven op
24 januari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen
en van Onze Minister belast met Middenstand,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een artikel 133quater wordt in het koninklijk besluit van
22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust-
en overlevingspensioen der zelfstandigen ingevoegd, luidend als
volgt :

« Art. 133quater. Wanneer de zelfstandige die in België woont het
recht op een uitkering wegens ziekte en invaliditeit verliest omdat hij
de leeftijdsgrens bereikt heeft voorzien in de reglementering, worden
zijn rechten op een rustpensioen als zelfstandige ambtshalve onder-
zocht met uitwerking op de eerste dag van de maand volgend op deze
in de loop waarvan deze leeftijdsgrens bereikt wordt.

Art. 2. De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de
personen die de door artikel 1 bedoelde leeftijdgrens ten vroegste op
1 december 2002 bereiken.

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

[S − C − 2002/22416]F. 2002 — 1872

8 MARS 2002. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 décem-
bre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et
de survie des travailleurs indépendants

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

Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer ″la charte″ de l’assuré
social, notamment l’article 8, alinéa 2, modifié par la loi du 25 juin 1997;

Vu l’arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des
travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du
26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions et de l’article 3, § 1 er, 4° de
la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la
participation de la Belgique à l’Union économique et monétaire
européenne, notamment l’article 3, § 1 et § 6, modifié par la loi du
3 mai 1999, et l’article 16;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général du
régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépen-
dants, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 30 avril 1999;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2001;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2002;

Vu l’urgence motivée par le fait que la fixation des droits au
1er janvier 2003 suppose l’examen préalable desdits droits qui doit être
entamé le plus rapidement possible et qu’en vue de rencontrer l’un des
impératifs de la « charte » de l’assuré social aux termes duquel les
prestations sociales sont octroyées d’office chaque fois que cela est
matériellement possible, le présent arrêté prévoit qu’il sera procédé,
sans qu’une demande soit introduite, à l’examen des droits à la pension
des personnes qui bénéficient de prestations de maladie et d’invalidité
au cours de l’année qui précède l’âge légal de la pension;

Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 32.914/1, donné le 24 janvier 2002 en
application de l’article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de Notre Ministre chargé des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un article 133quater, rédigé comme suit, est inséré dans
l’arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la
pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants :

« Art. 133quater. Lorsque le travailleur indépendant résidant en
Belgique perd le droit aux prestations de maladie et d’invalidité parce
qu’il a atteint la limite d’âge prévue par la réglementation, ses droits à
la pension de retraite de travailleur indépendant sont examinés d’office
avec effet au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel cette
limite d’âge est atteinte″.

Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont d’application aux
personnes qui atteignent la limite d’âge visée à l’article 1er au plus tôt
au 1er décembre 2002.
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Art. 3. Onze Minister van Pensioenen en Onze Minister belast met
Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 maart 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,
F. VANDENBROUCKE

De Minister belast met Middenstand,
R. DAEMS

c

[C − 2002/22389]N. 2002 — 1873
2 APRIL 2002. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het eerste

addendum bij de 4e uitgave van de Europese Farmacopee, getiteld
″addendum 4.1″

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

Gelet op de wet van 4 juni 1969 houdende goedkeuring van de
Overeenkomst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee,
opgemaakt te Straatsburg op 22 juli 1964;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2001 tot goedkeuring
van de Europese Farmacopee, 4e uitgave;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat krachtens alinea (b) van artikel 1 van de Overeen-

komst inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee, onver-
wijld de nodige maatregelen dienen getroffen te worden om de
beschikkingen die voortvloeien uit de Resolutie AP-CSP (01) 3 van het
Volksgezondheidscomité van de Raad van Europa (Gedeeltelijk Akkoord)
zo spoedig mogelijk toe te passen ten einde het vrije verkeer van
geneesmiddelen niet te hinderen; dat deze beschikkingen van toepas-
sing moeten gemaakt worden op 1 april 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De nieuwe teksten, vastgelegd door de Europese Farma-
copeecommissie, vervat in het 1e addendum van de vierde uitgave van
de Europese Farmacopee en hierna opgesomd, zijn goedgekeurd :

Preparaten voor oromucosaal gebruik (1807),

Articaı̈nehydrochloride (1688),

Carvedilol (1745),

Jeneverolie (1832),

Ioxaglinezuur (2009),

Josamycine (1983),

Josamycinepropionaat (1982),

Macrogol-20-glycerolmonostearaat (2044),

Melaleucaolie (1837),

Mentha arvensisolie, gedeeltelijk gedementholeerd (1838),

Palmitinezuur (1904),

Art. 3. Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre chargé des
Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE

Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS

[C − 2002/22389]F. 2002 — 1873
2 AVRIL 2002. — Arrêté royal

approuvant le premier addendum à la 4e édition
de la Pharmacopée européenne intitule ″addendum 4.1″

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

Vu la loi du 4 juin 1969 portant approbation de la Convention relative
à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne, faite à Strasbourg le
22 juillet 1964;

Vu l’arrêté royal du 13 novembre 2001 approuvant la Pharmacopée
européenne, 4e édition;

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

Vu l’urgence;
Considérant qu’il convient en vertu de l’alinéa (b) de l’article 1er de

la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne,
de prendre sans retard les mesures nécessaires pour mettre au plus tôt
en application les dispositions issues de la Résolution AP-CSP (01) 3 du
Comité de Santé publique du Conseil de l’Europe (Accord partiel) afin
de ne pas entraver la libre circulation des médicaments; que ces
dispositions doivent être mises en application le 1er avril 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la
Consommation, de la Santé publique et de l’Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les nouveaux textes, arrêtés par la Commission euro-
péenne de Pharmacopée, contenus dans le 1er addendum de la
quatrième édition de la Pharmacopée européenne et énumérés ci-après,
sont approuvés :

Préparations buccales (1807),

Articaı̈ne (chlorhydrate de) (1688),

Carvédilol (1745),

Genièvre (huile essentielle de) (1832),

Ioxaglique (acide) (2009),

Josamycine (1983),

Josamycine (propionate de ) (1982),

Macrogol 20 glycérol (monostéarate de) (2044),

Mélaleuca (huile essentielle de) (1837),

Mentha arvensis (huile essentielle partiellement démentholée de)
(1838),

Palmitique (acide) (1904),
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Fytosterol (1911),

Pipemidinezuur trihydraat (1743),

Kaliumwaterstoftartraat (1984),

Kaliumperchloraat (1987),

Kaliumnatriumtartraat tetrahydraat (1986),

Rozemarijnolie (1846),

Muskaatsalieolie (1850),

Salietinctuur (1889),

Sorbitaansesquioleaat (1916),

Thioridazine (2005),

Tolfenaminezuur (2039),

Geadsorbeerd difterie, tetanus, kinkhoest (acellulair, multisamen-
gesteld) en geconjugeerd haemophilus type b vaccin (1932),

Geadsorbeerd difterie, tetanus, kinkhoest (acellulair, multisamen-
gesteld) en hepatitis B (rDNA) vaccin (1933),

Geadsorbeerd difterie, tetanus, kinkhoest (acellulair, multisamen-
gesteld) en poliomyelitis (geı̈nactiveerd) vaccin (1934),

Geadsorbeerd difterie, tetanus, kinkhoest (acellulair, multisamen-
gesteld) vaccin (1931),

Levend vaccin tegen adenovirose bij honden (1951),

Plantaardige stoffen voor homeopathische preparaten (2045),

IJzer voor homeopathische preparaten (2026),

Moedertincturen voor homeopathische preparaten (2029).

Art. 2. De hierna opgesomde herziene teksten, vervat in het 1ste
addendum van de vierde uitgave van de Europese Farmacopee zijn
goedgekeurd en vervangen de overeenstemmende voordien gepubli-
ceerde teksten :

2.7.2. Microbiologische waardebepaling van antibiotica,

4. Reagentia, oplossingen en standaardoplossingen (nieuwe en
verbeterde),

Aceclofenac (1281),

Zetmeel, gepregelatiniseerd (1267),

Coffeı̈ne (0267),

Coffeı̈ne monohydraat (0268),

Calciummonowaterstoffosfaat,watervrij (0981),

Calciummonowaterstoffosfaat, dihydraat (0116),

D-Kamfer (1400),

Citroenolie (0620),

Clomipraminehydrochloride (0889),

Tabletten (0478),

Medicamenteuze voedingsstoffen (premixen) voor diergeneeskundig
gebruik (1037),

Dextropropoxyfeenhydrochloride (0713),

Docusaatnatrium (1418),

Glyceroldibehenaat (1427),

Guanethidinemonosulfaat (0027),

Isopropylalcohol (0970),

Lavendelolie (1338),

Phytostérol (1911),

Pipémidique (acide) trihydraté (1743),

Potassium (hydrogénotartrate de) (1984),

Potassium (perchlorate de) (1987),

Potassium et de sodium (tartrate de) tétrahydraté (1986),

Romarin (huile essentielle de) (1846),

Sauge sclarée (huile essentielle de) (1850),

Sauge (teinture de) (1889),

Sorbitan (sesquioléate de) (1916),

Thioridazine (2005),

Tolfénamique (acide) (2039),

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicom-
posé) et conjugué de l’haemophilus type b, adsorbé (1932),

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicom-
posé) et de l’hépatite B (ADNr), adsorbé (1933),

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicom-
posé) et poliomyélitique (inactivé), adsorbé (1934),

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux (acellulaire, multicom-
posé), adsorbé (1931),

Vaccin vivant de l’adénovirose canine (1951),

Drogues végétales pour préparations homéopathiques (2045),

Fer pour préparations homéopathiques (2026),

Teintures mères pour préparations homéopathiques (2029).

Art. 2. Les textes révisés énumérés ci-après qui sont contenus dans
le 1er addendum de la quatrième édition de la Pharmacopée euro-
péenne sont approuvés et remplacent les textes correspondants précé-
demment publiés :

2.7.2. Titrage microbiologique des antibiotiques,

4. Réactifs, solutions et substances étalons (nouveaux et corrigés),

Acéclofénac (1281),

Amidon prégélatinisé (1267),

Caféine (0267),

Caféine monohydratée (0268),

Calcium (hydrogénophosphate de) anhydre (0981),

Calcium (hydrogénophosphate de) dihydraté (0116),

D-Camphre (1400),

Citron (huile essentielle de) (0620),

Clomipramine (chlorhydrate de) (0889),

Comprimés (0478),

Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire
(1037),

Dextropropoxyphène (chlorhydrate de) (0713),

Docusate sodique (1418),

Glycérol (dibéhénate de) (1427),

Guanéthidine (monosulfate de) (0027),

Isopropylique (alcool) (0970),

Lavande (huile essentielle de) (1338),
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Levodropropizine (1535),

Macrogollaurylether (1124),

Macrogololeylether (1125),

Metronidazoolbenzoaat (0934),

Nifedipine (0627),

Pancuroniumbromide (0681),

Prazosinehydrochloride (0856),

Progesteron (0429),

Propyfenazon (0636),

Pyridoxinehydrochloride (0245),

Salieblad (1370),

Sorbitaanoleaat (1041),

Sorbitaantrioleaat (1044),

Stearinezuur (1474),

Terfenadine (0955),

Tijm (0865),

Tijmolie (1374),

Kinkhoestvaccin (geadsorbeerd, multisamengesteld, acellulair) (1356),

Homeopathische preparaten (1038).

Art. 3. De hierna opgesomde verbeterde teksten die opgenomen zijn
in het 1ste addendum van de vierde uitgave van de Europese
Farmacopee zijn goedgekeurd en vervangen de overeenstemmende
voordien gepubliceerde teksten :

Melkzuur (0458),

Wolvet, gehydrogeneerd (0969),

Gonadorelineacetaat (0827),

Insuline, injectiepreparaten (0854),

Insuline-zink, suspensie voor injectie (0837),

Pancreaspoeder (350),

Fenoxymethylpenicilline (0148),

Fenoxymethylpenicillinekalium (0149),

Oplossing van natrium-(S)-lactaat (2033),

Sumatriptansuccinaat (1573).

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2002.

Art. 5. Onze Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 2 april 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Consumentenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu,

M. AELVOET

Lévodropropizine (1535),

Macrogol (éther laurique de) (1124),

Macrogol (éther oléique de) (1125),

Métronidazole (benzoate de) (0934),

Nifédipine (0627),

Pancuronium (bromure de) (0681),

Prazosine (chlorhydrate de) (0856),

Progestérone (0429),

Propyphénazone (0636),

Pyridoxine (chlorhydrate de) (0245),

Sauge officinale (feuille de) (1370),

Sorbitan (oléate de) (1041),

Sorbitan (trioléate de) (1044),

Stéarique (acide) (1474),

Terfénadine (0955),

Thym (0865),

Thym (huile essentielle de) (1374),

Vaccin coquelucheux (adsorbé, multicomposé, acellulaire) (1356),

Préparations homéopathiques (1038).

Art. 3. Les textes corrigés énumérés ci-après qui sont contenus dans
le 1er addendum de la quatrième édition de la Pharmacopée euro-
péenne sont approuvés et remplacent les textes correspondants précé-
demment publiés :

Acide lactique (0458),

Graisse de lin hydrogénée (0969),

Gonadoréline (acétate de) (0827),

Insuline (préparations injectables d’) (0854),

Insuline-zinc (suspension injectable d’) (0837),

Pancréas (poudre de) (350),

Phénoxyméthylpénicilline (0148),

Phénoxyméthylpénicilline potassique (0149),

Sodium ((S)-lactate de), solution de (2033),

Sumatriptan (succinate de) (1573).

Art. 4. Le présent arrêté entre en application le 1er avril 2002.

Art. 5. Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la
Santé publique et de l’Environnement est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

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

M. AELVOET
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[C − 2002/22291]N. 2002 — 1874

29 MAART 2002. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de
criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde,
houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts

De Minister van Volksgezondheid,

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, inzonder-
heid op artikel 35sexies, ingevoegd bij de wet van 19 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van
de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde, inzonderheid op
artikel 3 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling
van de erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheel-
kunde, houders van een bijzondere beroepstitel;

Gelet op het advies van de Raad van de Tandheelkunde, gegeven op
14/03/2000;

Gelet op het advies 30.454/3 van de Raad van State, gegeven op
9 januari 2001,

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Werkterrein

Artikel 1. § 1. Onverkort de bepalingen van artikel 3, tweede lid van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en onverkort de bepalin-
gen van de Europese richtlijnen 78/686/EEG en 78/687/EEG omvat
het werkterrein van de algemeen tandarts het geheel van de vakgebie-
den van de wetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling, de
bouw, de eigenschappen, de functies en ziekteverschijnselen van het
menselijk kauwstelsel, de preventie en de medische en chirurgische
therapie ervan.

§ 2. De bevoegdheid van de algemeen tandarts strekt zich uit tot de
gehele mondholte, de steunweefsels, de kauwspieren, het kaakgewricht
en de omringende weke delen. De algemeen tandarts moet de diagnose
van alle mond- en tandaandoeningen kunnen stellen en in staat zijn op
een autonome manier, d.w.z. onafhankelijk en op eigen verantwoorde-
lijkheid, behandelingsmethodes uit te voeren die in alle vakgebieden
van de tandheelkunde kunnen worden toegepast.

Dankzij zijn kennis van de hele tandheelkunde is hij het meest
bekwaam om behandelingsplannen voor te stellen die het best
aangepast zijn aan elke patiënt en om de interventies van gespeciali-
seerde collega’s te coördineren aan wie hij bepaalde gedeelten van de
behandeling zou toevertrouwen.

§ 3. De algemeen tandarts is vrij om zich te associëren met elke
andere practicus. Samenwerkingsverbanden tussen algemeen tandart-
sen en tandartsen-specialisten moeten garanderen dat de wettelijke en
deontologische regels gerespecteerd worden.

HOOFDSTUK II. — Criteria voor de erkenning
en het behoud van de erkenning van algemeen tandartsen

Art. 2. Om erkend te worden als algemeen tandarts moet de
kandidaat houder zijn van het diploma van Tandarts of Licencié en
Science Dentaire of van een diploma dat in België door de bevoegde
overheden als gelijkwaardig is erkend en moet hij de in artikel 3
bedoelde opleiding gevolgd hebben.

[C − 2002/22291]F. 2002 — 1874

29 MARS 2002. — Arrêté ministériel fixant les critères d’agrément des
praticiens de l’art dentaire, porteurs du titre professionnel particu-
lier de dentiste généraliste

La Ministre de la Santé publique,

Vu l’arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des
professions des soins de santé, notamment l’article 35sexies inséré par la
loi du 19 décembre 1990;

Vu l’arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres
professionnels particuliers réservés aux praticiens de l’art médical, en
ce compris l’art dentaire, notamment les articles 3 et 4;

Vu l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l’agrément des praticiens de l’art dentaire titulaires d’un titre profes-
sionnel particulier;

Vu l’avis du Conseil de l’Art dentaire donné le 14/03/2000;

Vu l’avis 30.454/3 du Conseil d’Etat, donné le 9 janvier 2001,

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Champ d’activité

Article 1er. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l’article 3,
alinéa 2 de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice
des professions des soins de santé et sans préjudice des dispositions des
directives européennes 78/686/CEE et 78/687/CEE, le champ d’acti-
vité du dentiste généraliste reprend tous les domaines de la science
visant le développement, la structure, les caractéristiques, les fonctions
et la pathologie de l’appareil masticateur humain, de la prévention et de
la thérapie médicale et chirurgicale y afférente.

§ 2. La compétence du dentiste généraliste s’étend à toute la cavité
buccale, aux tissus de soutien, aux muscles masticateurs, à l’articulation
temporo-mandibulaire et aux tissus mous connexes. Le dentiste
généraliste doit pouvoir diagnostiquer toutes les affections bucco-
dentaires et être en mesure d’exécuter de manière autonome, c’est-à-
dire de manière indépendante et sous sa propre responsabilité des
traitements susceptibles d’être appliqués dans tous les domaines de
l’art dentaire.

Sa connaissance de l’ensemble de l’art dentaire lui confère la
meilleure compétence pour proposer les plans de traitement les mieux
adaptés à chaque patient et pour coordonner les interventions des
confrères spécialisés auxquels il déciderait de confier certaines parties
de ce traitement.

§ 3. Le dentiste généraliste peut librement s’associer à tout autre
praticien. Les associations entre dentistes généralistes et dentistes
spécialistes doivent garantir le respect des règles légales et déontologi-
ques.

CHAPITRE II. — Critères d’agrément
et de maintien de l’agrément des dentistes généralistes

Art. 2. Pour être agréé comme dentiste généraliste, le candidat doit
être titulaire du diplôme de Licencié en Science dentaire ou Tandarts ou
d’un diplôme reconnu équivalent en Belgique par les autorités
compétentes, et avoir suivi la formation visée à l’article 3.
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Art. 3. § 1. De opleiding duurt één jaar (minimum 1500 en
maximum 1800 uren « studiebelasting ») en bevat een theoretisch deel
en een praktisch klinisch programma. Deze opleiding wordt georgani-
seerd door de Universiteiten, in overleg met de representatieve
beroepsorganisaties. De opleiding gebeurt voltijds. De bevoegde erken-
ningscommissie mag uitzonderlijk en door een met redenen omkleed
advies een gedeeltelijke afwijking van deze regel toestaan; de totale
duur van de opleiding mag echter hierdoor niet ingekort worden. De
voorbereiding tot de autonome beroepsuitoefening moet gedurende
een periode van minstens 2/3 van de totale opleidingsduur, of het
equivalent hiervan, plaatsvinden in een praktijkconcept waar de
stagiair autonoom kan functioneren in de algemene geı̈ntegreerde
tandheelkunde.

§ 2. Het theoretisch onderwijs omvat minstens 250 uren « studiebe-
lasting ».

Het omvat seminaries over geı̈ntegreerde patiëntenbenaderingen.
Het gaat daarbij om besprekingen over behandelingsplannen en case
reports waarbij de eventuele interactie met andere gespecialiseerde
disciplines en algemeen medische vakgebieden aan bod komt.

De theoretische opleiding bevat eveneens het gedeelte dat gemeen-
schappelijk is aan alle opleidingen met het oog op het verkrijgen van
een bijzondere beroepstitel in de tandheelkunde. Dat gedeelte bestaat
uit de opleiding tot de autonome uitoefening van het beroep, alsmede
uit interactieve seminaries over de volgende onderwerpen : economi-
sche aspecten van de mondverzorging, organisatie en administratie van
het tandheelkundig kabinet, beroepsreglementering en verantwoorde-
lijkheden en -aansprakelijkheid, informatica binnen de tandheelkunde,
kritische analyse van de wetenschappelijke literatuur, elementen van
forensische tandheelkunde, elementen van communicatie, ergonomi-
sche aspecten, aanvullingen in de röntgendiagnose met inbegrip van de
radioprotectie, maatschappelijke aspecten van de gezondheidszorg,
relatie tussen eerste- en tweedelijnszorg.

§ 3. Het klinische deel omvat minstens 1250 uren «studiebelasting».
De betrokken kandidaten worden aanvullend opgeleid in de geı̈nte-
greerde tandheelkunde. Een regelmatig bijgehouden stageboekje geeft
een overzicht van alle uitgevoerde prestaties. In het bijzonder voert de
kandidaat, in de geest van de geı̈ntegreerde tandheelkunde, een
voldoend aantal preventieve en rehabilitatiebehandelingen uit bij een
voldoend aantal patiënten en stelt hij hiervan dossiers op. De geı̈nte-
greerde zorgen uitgevoerd door de kandidaat omvatten zoveel moge-
lijk vakgebieden uit de basisopleiding. De kandidaat moet in staat zijn
om de behandelingen te selecteren die hij wenst te laten uitvoeren door
andere collegae met een bijzondere bekwaamheid, en de andere
behandelingen zelf uit te voeren. Hij coördineert de administratieve en
klinische aspecten van de behandeling in het kader van de doorverwij-
zing.

§ 4. Over een bepaald onderwerp, aanvaard door de erkenningscom-
missie, dient een scriptie van minstens 10 bladzijden gemaakt te
worden.

§ 5. Om erkend te blijven als algemeen tandarts dient de betrokken
beoefenaar van de tandheelkunde zich te houden aan de eisen die aan
de uitoefening van het beroep gesteld worden, en dient hij zich
regelmatig bij te scholen volgens de voorwaarden bepaald door de
Erkenningscommissie.

HOOFDSTUK III. — Criteria voor de erkenning
en opdrachten van stagemeesters

Art. 4. § 1. Om erkend te worden als stagemeester, moet de
beoefenaar van de tandheelkunde aan de volgende vereisten voldoen :

1° erkend zijn als algemeen tandarts en minstens zes jaar ervaring
hebben;

2° deelnemen aan de opleidingsseminaries voor stagemeesters;

Art. 3. § 1er. La formation est d’une durée d’un an (minimum
1500 heures et maximum 1800 heures « charge horaire »), avec une
partie théorique et une partie clinique pratique. Cette formation est
organisée par les Universités en concertation avec les organisations
professionnelles représentatives. La formation s’effectue à temps plein.
De manière exceptionnelle et par avis motivé, la commission d’agré-
ment compétente peut accorder une dérogation partielle à cette règle;
toutefois, la durée totale de la formation ne peut s’en trouver abrégée.
La préparation à l’exercice autonome de la profession doit avoir lieu
pendant une période minimale de deux tiers de la période complète, ou
l’équivalent, dans des pratiques qui permettent aux stagiaires de
pratiquer de façon autonome en dentisterie générale intégrée.

§ 2. L’enseignement théorique comprend au moins 250 heures
« charge horaire ».

Il englobe des séminaires relatifs à des approches intégrées du
patient. Il s’agit de discussions de plans de traitement et de rapports de
cas dans lesquels l’interaction éventuelle avec les autres disciplines
spécialisées et avec les disciplines médicales générales, sera impliquée.

La formation théorique comprend également la partie commune à
toutes les formations visant à l’obtention d’un titre professionnel
particulier en dentisterie. Cette partie comprend la formation à
l’exercice professionnel autonome ainsi que les séminaires interactifs
sur les sujets suivants : aspects économiques des soins bucco-dentaires,
organisation et gestion d’un cabinet dentaire, réglementation et respon-
sabilité professionnelle, informatique dentaire, analyse critique de la
littérature scientifique, introduction à la dentisterie légale, introduction
à la communication, aspects ergonomiques, compléments de radiodia-
gnostic y compris la radioprotection, aspects éthologiques des soins de
santé, relation entre les soins de première et de deuxième ligne.

§ 3. La partie clinique comprend au moins 1250 heures « charge
horaire ». Les candidats reçoivent une formation complémentaire en
dentisterie intégrée. Un carnet de stage tenu régulièrement à jour
pendant l’année reprend l’ensemble des prestations effectuées. Plus
particulièrement, dans l’esprit de la dentisterie intégrée, le candidat
effectue un nombre suffisant de traitements préventifs et de réhabilita-
tion chez un nombre suffisant de patients et en constitue les dossiers.
Les soins intégrés effectués par le candidat incluent un maximum des
disciplines de la formation de base. Le candidat doit être capable de
sélectionner les cas dont le traitement relève d’un confrère ayant une
compétence particulière dans ce domaine et de traiter les autres. Il
coordonne les aspects administratifs et cliniques du traitement dans le
cadre du renvoi.

§ 4. Un mémoire d’au moins 10 pages doit être rédigé sur un thème
accepté par la commission d’agrément.

§ 5. Pour demeurer agréé comme dentiste généraliste, le praticien de
l’art dentaire concerné doit se conformer aux conditions auxquelles est
subordonné l’exercice de la profession, et se recycler régulièrement
selon les conditions déterminées par la Commission d’agrément.

CHAPITRE III. — Critères d’agrément
et missions des maı̂tres de stage

Art. 4. § 1er. Pour être agréé comme maı̂tre de stage, le praticien de
l’art dentaire doit remplir les conditions suivantes :

1° être agréé comme dentiste généraliste et avoir une expérience de
six ans au minimum;

2° participer aux séminaires de formation des maı̂tres de stage;
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3° tot 5 jaar vóór de erkenning als stagemeester, niet geschorst zijn
door de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft,
noch door de Minister die de Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid
heeft.

§ 2. De stagemeester mag de titel van stagemeester voeren overeen-
komstig de vigerende wetgeving en met inachtneming van de deonto-
logische regels.

§ 3. De kandidaat kan een rapport opstellen over zijn stagemeester en
stageplaats. Dit rapport wordt aan de stagemeester meegedeeld.

Art. 5. In de loop van de stage moeten de stagemeesters aan de
volgende vereisten voldoen :

1° de vooruitgang van de kandidaat tijdens het opleidingsjaar correct
evalueren;

2° aanwezig zijn op de plaatsen waar de stagiair werkzaam is en
voorzien in een wekelijks gesprek om de behandelings- moeilijkheden
van de stagiair op te lossen;

3° de kandidaat toelaten zich vrij te maken om zijn theoretische
opleiding te volgen.

4° ervoor zorgen dat de kandidaat een billijke vergoeding ontvangt
die minstens gelijk is aan de brutowedde van een adjunct-adviseur in
het federale ambtenarenkader met gelijke anciënniteit.

HOOFDSTUK IV. — Stagedienst

Art. 6. § 1. De stagedienst moet uitgerust zijn volgens de geldende
normen inzake hygiëne, uitrusting en organisatie en over een voldoend
aantal patiënten beschikken om het autonoom functioneren met
meerdere practici van de tandheelkunde mogelijk te maken.

§ 2. De stagemeester moet qua zijn beroepsuitoefening autonoom
functioneren in de stagedienst.

§ 3. In de stagedienst moet het tandheelkundig dossier van de
patiënten bijgehouden worden.

HOOFDSTUK V. — Overgangsbepalingen

Art. 7. § 1. Tandartsen die de toelating hebben om in België de
tandheelkunde uit te oefenen, verwerven de bijzondere beroepstitel
van algemeen tandarts.

§ 2. De studenten die op het ogenblik van de inwerkingtreding van
dit besluit reeds een opleiding hebben aangevat met het oog op het
behalen van het diploma van tandarts of licencié en science dentaire,
kunnen na het behalen van het diploma de bijzondere beroepstitel van
algemeen tandarts verkrijgen.

Art. 8. Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2002.

Brussel, 29 maart 2002.

Mevr. M. AELVOET

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[C − 2002/00409]N. 2002 — 1875
8 MEI 2002. — Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige

bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot
uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het
personeel van de politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen
tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de
politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van
de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de
overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiedien-
sten, inzonderheid op de artikelen 40, 41, en 59, derde lid, 1°;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting
van de basisoverlegcomités voor het Ministerie van Justitie en aandui-
ding van hun voorzitters, inzonderheid op artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 oktober 1989 tot aanwijzing
van de rijkswachtoverheid bevoegd om de berichten van de erkende
syndicale organisaties te viseren;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 april 1995 houdende oprich-
ting van een basisoverlegcomité bij de rijkswacht voor het burgerper-
soneel tewerkgesteld bij de rijkswacht, gewijzigd bij het ministerieel
besluit van 13 november 1995;

3° durant les 5 années précédant l’agrément, ne pas avoir été
suspendu ni par le Ministre qui a la Santé publique dans ses
attributions, ni par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses
attributions.

§ 2. Le maı̂tre de stage peut porter le titre de maı̂tre de stage
conformément à la législation en vigueur et dans le respect de la
déontologie .

§ 3. Le candidat peut rédiger un rapport sur son maı̂tre de stage et
son lieu de stage. Ce rapport est communiqué au maı̂tre de stage.

Art. 5. Dans le courant du stage, les maı̂tres de stage doivent
répondre aux exigences suivantes :

1° juger correctement les progrès réalisés par le candidat au cours de
cette année de formation;

2° être présent sur les lieux où travaille le stagiaire et prévoir une
entrevue hebdomadaire pour résoudre les difficultés de traitement
rencontrées par celui-ci;

3° permettre au candidat de se libérer pour suivre sa formation
théorique.

4° assurer au candidat une rémunération équitable correspondant au
moins au traitement brut d’un conseiller adjoint dans la fonction
publique fédérale avec la même ancienneté.

CHAPITRE IV. — Service de stage

Art. 6. § 1er. Le service de stage doit être équipé suivant les critères
en vigueur en matière d’hygiène, d’équipements et d’organisation et
avoir une patientèle suffisante permettant une pratique autonome de
plusieurs praticiens.

§ 2. Le maı̂tre de stage doit fonctionner, dans sa pratique profession-
nelle, d’une façon autonome au sein du service de stage.

§ 3. Dans le service de stage, sera tenu à jour le dossier dentaire des
patients.

CHAPITRE V. — Dispositions transitoires

Art. 7. §1er. Les dentistes qui, au moment de l’entrée en vigueur du
présent arrêté, sont habilités à pratiquer l’art dentaire en Belgique,
obtiennent le titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

§ 2. Les étudiants qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent
arrêté, seraient engagés dans un cycle de formation en vue de
l’obtention du diplôme de licencié en science dentaire ou tandarts,
peuvent à l’issue de cette formation, obtenir le titre professionnel
particulier de dentiste généraliste.

Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2002.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Mme M. AELVOET

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[C − 2002/00409]F. 2002 — 1875
8 MAI 2002. — Arrêté ministériel portant exécution de certaines

dispositions de l’arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de
la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et
les organisations syndicales du personnel des services de police

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités
et les organisations syndicales du personnel des services de police;

Vu l’arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du
24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les
organisations syndicales du personnel des services de police, notam-
ment les articles 40, 41, et 59, alinéa 3, 1°;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités
de concertation de base pour le Ministère de la Justice et désignation de
leurs présidents, notamment l’article 1er;

Vu l’arrêté ministériel du 23 octobre 1989 désignant l’autorité de
gendarmerie compétente pour viser les avis des organisations syndica-
les agréées;

Vu l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant création d’un comité
de concertation de base à la gendarmerie pour le personnel civil en
service à la gendarmerie, modifié par l’arrêté ministériel du 13 novem-
bre 1995;
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Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 1999 tot vastleg-
ging van de nadere regels inzake de financiering van het syndicaal
opleidingsverlof ten gunste van de professionele representatieve syn-
dicale organisatie van het personeel van het operationeel korps van de
rijkswacht;

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

Gelet op het protocol nr. 36/2 van 13 februari 2001 van het
onderhandelingscomité voor de politiediensten;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenza-
ken van 4 april 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van
16 juli 2001;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters
niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat
geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is; dat er bijgevolg
aan is voorbijgegaan;

Gelet op het advies van de Raad van State

Besluit :

HOOFDSTUK I. — Werkingsregels

Artikel 1. Het aantal leden bedoeld in artikel 40 van het koninklijk
besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999
tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakvereni-
gingen van het personeel van de politiediensten, hierna « het besluit »
te noemen, wordt, per representatieve vakorganisatie, vastgesteld op
621.

Art. 2. Het aantal dagen syndicaal verlof bedoeld in artikel 41 van
het besluit wordt, per representatieve vakorganisatie, vastgesteld op
12 420.

Art. 3. De in artikel 59, derde lid, 1°, van het besluit bedoelde duur
voor het opnieuw verkrijgen van de erkenning als syndicaal afgevaar-
digde, bedraagt drie jaar.

HOOFDSTUK II. — Overgangs-, opheffings- en slotbepalingen

Art. 4. Het model bedoeld in artikel 69, eerste lid, van het besluit
wordt vastgesteld in bijlage.

Art. 5. Opgeheven worden :

1° de basisoverlegcomités bedoeld in het derde onderdeel van
artikel 1 van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende
oprichting van de basisoverlegcomités voor het ministerie van Justitie
en aanduiding van hun voorzitters;

2° het ministerieel besluit van 23 oktober 1989 tot aanwijzing van de
rijkswachtoverheid bevoegd om de berichten van de erkende syndicale
organisaties te viseren;

3° het ministerieel besluit van 5 april 1995 houdende oprichting van
een basisoverlegcomité bij de rijkswacht voor het burgerpersoneel
tewerkgesteld bij de rijkswacht, gewijzigd bij het ministerieel besluit
van 13 november 1995;

4° het ministerieel besluit van 21 september 1999 tot vastlegging van
de nadere regels inzake de financiering van het syndicaal opleidings-
verlof ten gunste van de professionele representatieve syndicale
organisatie van het personeel van het operationeel korps van de
rijkswacht.

Art. 6. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 8 mei 2002.

A. DUQUESNE

Vu l’arrêté ministériel du 21 septembre 1999 fixant les modalités
relatives au financement du congé syndical de formation au profit de
l’organisation syndicale professionnelle représentative du personnel du
corps opérationnel de la gendarmerie;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2001;

Vu le protocole n° 36/2 du 13 février 2001 du comité de négociation
pour les services de police;

Vu l’accord du Ministre de la Fonction publique du 4 avril 2001;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 16 juillet 2001;

Considérant que l’avis du Conseil consultatif des bourgmestres n’a
pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu’aucune demande
de prolongation n’a été formulée; qu’en conséquence, il a été passé
outre;

Vu l’avis du Conseil d’Etat

Arrête :

CHAPITRE Ier. — Règles de fonctionnement

Article 1er. Le nombre de membres visé à l’article 40 de l’arrêté royal
du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant
les relations entre les autorités et les organisations syndicales du
personnel des services de police, ci-après mentionné comme « l’arrêté »,
est, par organisation syndicale représentative, fixé à 621.

Art. 2. Le nombre de jours de congé syndical visé à l’article 41 de
l’arrêté est, par organisation syndicale représentative, fixé à 12 420.

Art. 3. Le délai visé à l’article 59, alinéa 3, 1°, de l’arrêté pour obtenir
à nouveau l’agrément en tant que délégué syndical, est fixé à trois ans.

CHAPITRE II. — Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 4. Le modèle visé à l’article 69, alinéa 1er, de l’arrêté est fixé en
annexe.

Art. 5. Sont abrogés :

1° les comités de concertation de base visés à la partie 3 de l’article 1er

de l’arrêté ministériel du 29 juillet 1987 portant création des comités de
concertation de base pour le Ministère de la Justice et désignation de
leurs présidents;

2° l’arrêté ministériel du 23 octobre 1989 désignant l’autorité de
gendarmerie compétente pour viser les avis des organisations syndica-
les agréées;

3° l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 portant création d’un comité de
concertation de base à la gendarmerie pour le personnel civil en service
à la gendarmerie, modifié par l’arrêté ministériel du 13 novembre 1995;

4° l’arrêté ministériel du 21 septembre 1999 fixant les modalités
relatives au financement du congé syndical de formation au profit de
l’organisation syndicale professionnelle représentative du personnel du
corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 6. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 8 mai 2002.

A. DUQUESNE
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Bijlage bij het ministerieel besluit van 8 mei 2002

VAKBONDSOPLEIDING
JAAR :

SEMESTER : I/II (1)

NAAM, VOORNAAM,
IDENTIFICATIENUMMER VAN DE CURSIST

ITEM
OPLEIDING

DATUM PLAATS HANDTE-
KENING
CURSIST

(1) Schrappen wat niet past.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 8 mei 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen
van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE
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Annexe à l’arrêté ministériel du 8 mai 2002

FORMATION SYNDICALE
ANNEE :

SEMESTRE : I/II (1)

NOM, PRENOM,
N° D’IDENTIFICATION DU PARTICIPANT

SUJET
FORMATION

DATE LIEU SIGNATURE
DU

PARTICIPANT

(1) Biffer la mention inutile.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 8 mai 2002 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal
du 8 février 2001 portant exécution de loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités et les organisations
syndicales du personnel des services de police.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE
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GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[2002/31222]N. 2002 — 1876

14 DECEMBER 2000. — Ordonnantie houdende de tweede aanpas-
sing van de middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest voor het begrotingsjaar 2000 (1)

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

Artikel 1. Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in
artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2000 worden de lopende ontvangsten
herraamd op 52 957,6 miljoen F, dit is een verhoging met 417,6 miljoen F
overeenkomstig Titel I van de bijgevoegde tabel. De kapitaalsontvang-
sten worden herraamd op 8 025,8 miljoen F, dit is een verhoging met
1 431,0 miljoen F overeenkomstig Titel II van de bijgevoegde tabel. De
voor de organieke fondsen bestemde ontvangsten worden herraamd op
8 973,0 miljoen F, overeenkomstig Titel II van de bijgevoegde tabel. Dit
is een verhoging met 287,3 miljoen F.

De globale ontvangsten worden aldus herraamd op 69 956,4 mil-
joen F.

Art. 3. Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 december 2000.

De Minister-Voorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Land-
schappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Financiën, Begroting, Ambtenarzaken en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Nota

(1) Documenten van de Raad :
Gewone zitting 2000-2001.
A-140/1. Ontwerp van ordonnantie.
A-140/2. Verslag.
A-140/3. Amendement na verslag.
Volledig verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van

vrijdag 8 december 2000.

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[2002/31222]F. 2002 — 1876

14 DECEMBRE 2000. — Ordonnance contenant le deuxième ajuste-
ment du budget des voies et moyens de la région de Bruxelles-
Capitale pour l’année budgétaire 2000 (1)

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

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à
l’article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l’année budgétaire 2000, les recettes courantes sont
réévaluées à la somme de 52 957,6 millions de F, soit une augmentation
de 417,6 de F conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé. Les
recettes en capital sont réévaluées à 8 025,8 millions de F, soit une
augmentation de 1 431,0 millions de F, conformément au Titre II du
tableau ci-annexé. Les recettes affectées aux fonds organiques sont
réévaluées à 8 973,0 millions de F, conformément au Titre III du tableau
ci-annexé, soit une augmentation de 287,3 millions de F.

Les recettes globales sont ainsi réévaluées à 69 956,4 millions de F.

Art. 3. La présente ordonnance entre en vigueur le jour du vote par
le Conseil.

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

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

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

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

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

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Note

(1) Documents du Conseil :
Session ordinaire 2000-2001.
A-140/1. Projet d’ordonnance.
A-140/2. Rapport.
A-140/3. Amendement après rapport.
Compte rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du vendredi

8 décembre 2000.
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TABEL VAN DE ONTVANGSTEN TABLEAU DES RECETTES
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[2002/31224]N. 2002 — 1877

14 DECEMBER 2000. — Verordening houdende aanpassing van de
middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begro-
tingsjaar 2000 (1)

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

Artikel 1. Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij
artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2000 worden de ontvangsten van de
Agglomeratie Brussel herraamd op :

In miljoen frank

voor de lopende ontvangsten ....................................... 4 441,3

voor de kapitaalontvangsten ......................................... 0,0

hetzij samen ...................................................................... 4 441,3

overeenkomstig Titels I en II van de bijgevoegde tabel.

Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 december 2000.

De Minister-Voorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Land-
schappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Financiën, Begroting, Ambtenarzaken en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Nota

(1) Documenten van de Raad :
Gewone zitting 2000-2001.
A-145/1. Ontwerp van verordening.
A-145/2. Verslag (verwijzing).
Volledig verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van

vrijdag 8 december 2000.

[2002/31224]F. 2002 — 1877

14 DECEMBRE 2000. — Règlement contenant l’ajustement du budget
des voies et moyens de l’agglomération de Bruxelles pour l’année
budgétaire 2000 (1)

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

Article 1er. Le présent règlement règle les matières visées à l’arti-
cle 166 de la Constitution.

Art. 2. Pour l’année budgétaire 2000, les recettes de l’agglomération
de Bruxelles sont réévaluées à :

En million de francs

pour les recettes courantes ............................................ 4 441,3

pour les recettes en capital ............................................ 0,0

soit ensemble .................................................................... 4 441,3

conformément aux Titres I et II du tableau ci-annexeé.

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour du vote par le
Conseil.

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

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

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

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

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

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Note

(1) Documents du Conseil :
Session ordinaire 2000-2001.
A-145/1. Projet de règlement.
A-145/2. Rapport (renvoi).
Compte rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du vendredi

8 décembre 2000.
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[2002/31225]N. 2002 — 1878
14 DECEMBER 2000. — Verordening houdende aanpassing van de

algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het
begrotingsjaar 2000 (1)

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

Artikel 1. Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij
artikel 166 van de Grondwet.

Art. 2. Overeenkomstig de tabel gevoegd bij deze verordering voor
het begrotingsjaar 2000 ingeschreven kredieten als volgt aangepast :

in miljoen frank

Vastleggings-
krediet

—
Crédits

d’engagement

Ordonnancerings-
krediet

—
Crédits

d’ordonnancement

en millions de francs

Niet-gesplitste kredieten Crédits non dissociés

Initieel 4 785,0 4 785,0 Initial

Aanpassing − 343,7 − 343,7 Ajustement

Aangepast 4 441,3 4 441,3 Ajusté

Art. 3. Deze verordening treedt in werking op de dag van de
stemming door de Raad.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 14 december 2000.

De Minister-Voorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Land-
schappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast
met Financiën, Begroting, Ambtenarzaken en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Nota

(1) Documenten van de Raad :

Gewone zitting 2000-2001.

A-146/1. Ontwerp van ordonnantie.

A-146/2. Verslag (verwijzing).

Volledig verslag. — Bespreking en aanneming. Vergadering van
vrijdag 8 december 2000.

[2002/31225]F. 2002 — 1878
14 DECEMBRE 2000. — Règlement contenant l’ajustement du budget

générale des dépenses de l’agglomération de Bruxelles-Capitale
pour l’année budgétaire 2000 (1)

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

Article 1er. Le présent règlement règle les matières visées à l’arti-
cle 166 de la Constitution.

Art. 2. Conformément au tableau annexé au présent règlement, les
crédits inscrits au budget général des dépenses pour l’année budgé-
taire 2000 sont ajustés comme suit :

Art. 3. Le présent règlement entre en vigueur le jour du vote par le
Conseil.

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

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

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

F.-X. de DONNEA

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

J. CHABERT

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

E. TOMAS

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

G. VANHENGEL

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

D. GOSUIN

Note

(1) Documents du Conseil :

Session ordinaire 2000-2001.

A-146/1. Projet de règlement.

A-146/2. Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral. — Discussion et adoption. Séance du vendredi
8 décembre 2002.
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TABEL

c

[2002/31215]N. 2002 — 1879
8 NOVEMBER 2001. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering betreffende de toelagen aan de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) voor het vierde trimester
van 2001

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en
door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse Instellingen;

Gelet op artikel 16 van het koninklijk besluit van 13 maart 1991
houdende coördinatie van de wetten van 28 december 1984 en van
26 juni 1990 betreffende de afschaffing en de herstructurering van
instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten;

Gelet op de ordonnantie van 22 december 2000 houdende de
Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op de ordonnatie van 19 juli 2001 houdende de eerste
aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting aan het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 novem-
ber 2001;

Gelet op het advies van de Minister van begroting gegeven op
16 november 2001;

Overwegende dat de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling in de mogelijkheid moet worden gesteld om aan zijn
financiële verplichtingen te voldoen;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering, belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie en Coördi-
natie van de politiek tot heropleving van achtergestelde buurten;

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39
van de Grondwet.

Art. 2. Om de uitgaven van het vierde trimester van 2001 te dekken,
worden aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, toelagen toegekend voor een
bedrag van één miljard driehonderd negentig miljoen zeshonderd
vijfenzeventig duizend frank (1 390 675 000 BEF).

TABLEAU

[2002/31215]F. 2002 — 1879
8 NOVEMBRE 2001. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale concernant les subventions accordées à l’Office
Régional Bruxellois de l’Emploi (ORBEm) pour le quatrième
trimestre de 2001

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980,
modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par celle du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises;

Vu l’article 16 de l’arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination
des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la
suppression et à la restructuration d’organismes d’intérêt public et des
services de l’Etat;

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2000 contenant le budget général
des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année budgé-
taire 2001;

Vu l’ordonnance du 19 juillet 2001 contenant le 1er ajustement du
budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour
l’année budgétaire 2001;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 juillet 1999 fixant la répartition des compétences entre les ministres;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 5 novembre 2001;

Vu l’avis du Ministre du budget du 16 novembre 2001;

Considérant qu’il importe de mettre l’Office régional bruxellois de
l’emploi en mesure de faire face à ses engagements financiers;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l’Economie, de l’Emploi, de l’Energie et
de la Coordination de la politique de revitalisation des quartiers
fragilisés;

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l’article 39 de
la Constitution.

Art. 2. Pour couvrir les dépenses du quatrième trimestre de 2001,
des subventions d’un montant de un milliard trois cent nonante
millions six cent septante-cinq mille francs (1 390 675 000 BEF) sont
accordées à l’Office régional bruxellois de l’Emploi, boulevard Ans-
pach 65 à 1000 Bruxelles.
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Deze toelagen worden aan de BGDA uitbetaald op rekening nr. 091-
0115504-06. De uitbetaling van de in de punten 1, 2 en 3 hieronder
vermelde toelagen (basisallocaties 13.14.21.41.40, 13.14.23.61.41 en
13.14.24.61.41) gebeurt evenwel bij overschrijving op transitrekening nr.
091-23100271-51.

Deze toelagen werden voorzien op afdeling 13 van de Algemene
uitgavenbegroting 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
basis van de bedragen, programma’s, activiteiten en basisallocaties die
hieronder vermeld staan :

1. een bedrag van honderd tweeënvijftig miljoen zeshonderd vijfen-
twintig duizend frank (152 625 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1,
activiteit 4, basisallocatie 21.41.40 bestemd voor het dekken van de
werkingskosten;

2. een bedrag van zestien miljoen zevenhonderd vijftig duizend frank
(16 750 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 4, basisallo-
catie 23.61.41 bestemd voor de kapitaalaflossing van het investerings-
krediet;

3. een bedrag van één miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend
frank (1 875 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 4,
basisallocatie 24.61.41 bestemd voor de verwerving van duurzame
goederen;

4. een bedrag van twaalf miljoen negenhonderd vijftig duizend frank
(12 950 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 5, basisallo-
catie 21.41.40, bestemd voor het programma voor steun bij aanwerving;

5. een bedrag van zes miljoen honderd vijfentwintig duizend frank
(6 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 6, basisalloca-
tie 21.41.40 bestemd voor de ontwikkeling van een partnershipbeleid bij
het actief zoeken naar werk;

6. een bedrag van drie miljoen zevenhonderd vijftig duizend frank
(3 750 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 6, basisalloca-
tie 23.41.40 bestemd voor een partnershipbeleid met kinderdagverblij-
ven;

7. een bedrag van dertig miljoen vijfhonderd duizend frank
(30 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 7, basisallo-
catie 21.41.40 bestemd voor de ontwikkeling van een partnershipbeleid
in het raam van de gecoördineerde maatregelen voor socio-
professionele inschakeling;

8. een bedrag van negenenveertig miljoen negenhonderd vijfentwin-
tig duizend frank (49 925 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2,
activiteit 1, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de
uitgaven voor het Interdepartementeel Begrotingsfonds;

9. een bedrag van honderd vijfendertig miljoen frank (135 000 000 BEF),
aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 22.41.40
bestemd voor het dekken van de uitgaven voor GECO’S — Plaatselijke
overheden - K.B. 474;

10. een bedrag van tweeënveertig miljoen driehonderd vijfentwintig
duizend frank (42 325 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activi-
teit 1, basisallocatie 23.41.40 bestemd voor het dekken van de uitgaven
voor GECO’S — Algemeen Stelsel;

11. een bedrag van zevenhonderd vierenzeventig miljoen zeshonderd
frank (774 600 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1,
basisallocatie 24.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor
GECO’S — Verhoogde premie;

12. een bedrag van drieënveertig miljoen tweehonderd vijftig dui-
zend frank (43 250 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1,
basisallocatie 25.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor
DAC-ers;

13. een bedrag van veertig miljoen frank (40 000 000 BEF), aanwijs-
baar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 28.41.40, bestemd voor
het dekken van de uitgaven voor GECO’S-paragemeentelijk;

14. een bedrag van éénenvijftig miljoen vijfhonderd duizend frank
(51 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 3, basisallo-
catie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven met betrek-
king tot de doorstromingsprogramma’s;

15. een bedrag van tien miljoen frank (10 000 000 BEF), aanwijsbaar
op programma 2, activiteit 3, basisallocatie 22.41.40, bestemd voor het
dekken van de uitgaven voor de transversale initiatieven;

16. een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend frank
(2 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 2, basisalloca-
tie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake plaatsing;

17. een bedrag van drie miljoen honderd vijfentwintig duizend frank
(3 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 5, basisalloca-
tie 22.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de
bevordering van de reorganisatie en de vermindering van de werktijd
(compensenerende aanwervingen);

Ces subventions sont pavées à l’ORBEm par virement au compte
n° 091-0115504-06. Toutefois, la liquidation des subventions prévues
aux points 1, 2 et 3 ci-après (allocations de base 13.14.21.41.40,
13.14.23.61.41 et 13.14.24.61.41) s’effectue par virement au compte de
transit n° 091-23100271-51.

Ces subventions sont prévues à la division 13 du budget des
dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l’année 2001 selon les
montants, programmes, activités et allocations de base définis ci-après :

1. un montant de cent cinquante deux millions six cent vingt-cinq
mille francs (152 625 000 BEF) imputable au programme 1, activité 4,
allocation de base 21.41.40 destiné à couvrir les frais de fonctionnement;

2. un montant de seize millions sept cent cinquante mille francs
(16 750 000 BEF) imputable au programme 1, activité 4, allocation de
base 23.61.41 destiné à l’amortissement du capital du crédit d’investis-
sement;

3. un montant d’un million huit cent septante-cinq mille francs
(1 875 000 BEF) imputable au programme 1, activité 4, allocation de
base 24.61.41 destiné à l’acquisition de biens durables;

4. un montant de douze millions neuf cent cinquante mille francs
(12 950 000 BEF) imputable au programme 1, activité 5, allocation de
base 21.41.40 destiné au programme de l’aide à l’embauche;

5. un montant de six millions cent vingt-cinq mille francs (6 125 000
BEF) imputable au programme 1, activité 6, allocation de base 21.41.40
pour le développement d’une politique de partenariat en matière de
recherche active d’emploi;

6. un montant de trois millions sept cent cinquante mille francs
(3 750 000 BEF), imputable au programme 1, activité 6, allocation de
base 23.41.40, destiné à un partenariat avec des crèches;

7. un montant de trente millions cinq cent mille francs (30 500 000 BEF)
imputable au programme 1, activité 7, allocation de base 21.41.40 pour
le développement d’une politique de partenariat dans le cadre de
dispositifs coordonnés d’insertion socio-professionnelle;

8. un montant de quarante-neuf millions neuf cent vingt-cinq mille
francs (49 925 000 BEF) imputable au programme 2, activité 1, allocation
de base 21.41.40 destiné à couvrir les dépenses pour le Fonds
budgétaire interdépartemental;

9. un montant de cent trente-cinq millions francs (135 000 000 BEF)
imputable au programme 2, activité 1, allocation de base 22.41.40
destiné à couvrir les dépenses pour les ACS — Administrations locales
- A.R. 474;

10. un montant de quarante-deux millions trois cent vingt-cinq mille
francs (42 325 000 BEF) imputable au programme 2, activité 1, allocation
de base 23.41.40 destiné à couvrir les dépenses pour les ACS - Régime
général;

11. un montant de sept septante quatre millions six cent mille francs
(774 600 000 BEF) imputable au programme 2, activité 1, allocation de
base 24.41.40 destiné à couvrir les dépenses pour les ACS — Prime
majorée;

12. un montant de quarante-trois millions deux cent cinquante mille
francs (43 250 000 BEF) imputable au programme 2, activité 1, allocation
de base 25.41.40, destiné à couvrir les dépenses pour les TCT;

13. un montant de quarante millions de francs (40 000 000 BEF)
imputable au programme 2, activité 1, allocation de base 28.41.40
destiné à couvrir les dépenses pour les ACS-paracommunales;

14. un montant de cinquante et un millions cinq cent mille francs
(51 500 000 BEF) imputable au programme 2, activité 3, allocation de
base 21.41.40, destiné à couvrir les dépenses relatives aux programmes
de transition professionnelle;

15. un montant de dix millions de francs (10 000 000 BEF) imputable
au programme 2, activité 3, allocation de base 22.41.40 destiné à couvrir
les dépenses des initiatives transversales;

16. un montant de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 BEF)
imputable au programme 2, activité 2, allocation de base 21.41.40,
destiné à couvrir les dépenses en matière de placement;

17. un montant de trois millions cent vingt-cinq mille francs
(3 125 000 BEF) imputable au programme 2, activité 5, allocation de
base 22.41.40, destiné à couvrir les dépenses pour la promotion de
l’aménagement et la réduction du temps de travail (embauche compen-
satoire);

23777BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE



18. een bedrag van drie miljoen honderd vijfentwintig duizend frank
(3 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 5, basisalloca-
tie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de
bevordering van de reorganisatie en de vermindering van de werktijd
(studiekosten);

19. een bedrg van twee miljoen vijfhonderd duizend frank
(2 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 2, basisalloca-
tie 22.31.32, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de
bevordering van de sociale economie;

20. een bedrag van acht miljoen tweehonderd vijftig duizend frank
(8 250 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 2, basisalloca-
tie 23.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de strijd
tegen discriminatie bij aanwerving;

Art. 3. De toelagen vermeld onder artikel 2, punten 1 tot en met 7 en
16 worden ter beschikking gesteld van de Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling in één schijf te betalen aan de Dienst ten
laatste op het einde van de maand oktober 2001.

De dienst zal op 1 december een overzicht opstellen van zijn
werkelijjke subsidiebehoefte.

Art. 4. De toelagen, vermeld onder artikel 2, punten 8 tot 15 en 17 tot
20 worden ter beschikking gesteld van de Brusselse Gewestelijke Dienst
voor Arbeidsbemiddeling in drie maandelijkse schijven van hetzelfde
bedrag te betalen aan de Dienst bij het begin van de betrokken maand
(oktober tot december).

De dienst zal op 1 december een overzicht overmaken van zijn reële
subsidiebehoefte.

Art. 5. De verantwoording van het gebruik van die toelagen geschiedt
overeenkomstig de wetsbepalingen met betrekking tot de controle op
de instellingen van openbaar nut.

Art. 6. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
20 september 2001 betreffende de toelagen aan de BGDA voor het
vierde trimester van 2001 wordt ingetrokken.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2001.

De Minister die Tewerkstelling tot zijn bevoegdheden heeft, wordt
beslast me de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2001.

De Minister belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie en Coör-
dinatie van de politiek tot heropleving van achtergestelde buurten,

E. TOMAS

De Minister belast met Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

c

[S − C − 2002/31218]N. 2002 — 1880
8 NOVEMBER 2001. — Besluit houdende vaststelling van de

modaliteiten tot oprichting van een reservefonds bij de Brusselse
Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen, meer bepaald artikel 6, § 1, IX, gewijzigd door de
bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 januari 1989, 16 juli 1993 en
13 juli 2001;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de
Brusselse instellingen, meer bepaald artikel 4, zoals gewijzigd door de
wet van 5 mei 1993 en door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en
13 juli 2001;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van
sommige instellingen van openbaar nut, meer bepaald artikel 7;

Gelet op de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructu-
rering van sommige instellingen van openbaar nut en andere overheids-
diensten, meer bepaald artikel 14, zoals gewijzigd door de wet van
26 juni 1990;

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en
werking van de Brusselse Gewestelijke dienst voor Arbeidsbemidde-
ling, meer bepaald de artikelen 31 en 39;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 1988 tot vaststelling
van de datum van gedeeltelijke inwerkingtreding van het artikel 14 van
de wet van 28 december 1984 tot afschaffing of herstructurering van
sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van 25 septembre 2001;

18. un montant de trois millions cent vingt-cinq mille francs
(3 125 000 BEF) imputable au programme 2, activité 5, allocation de
base 21.41.40, destiné à couvrir les dépenses pour la promotion de
l’aménagement et la réduction du temps de travail (frais d’étude);

19. un montant de deux millions cinq cent mille francs (2 500 000 BEF)
imputable au programme 1, activité 2, allocation de base 22.31.32,
destiné à couvrir les dépenses pour la promotion de l’économie sociale;

20. un montant de huit millions deux cent cinquante mille francs
(8 250 000 BEF) imputable au programme 1, activité 2, allocation de
base 23.41.40, destiné à couvrir les dépenses pour la lutte contre la
discrimination à l’embauche;

Art. 3. Les subventions reprises sous l’article 2, points 1 à 7 et 16 sont
mises à la disposition de l’Office régional bruxellois de l’Emploi en une
tranche à payer à l’Office au plus tard à la fin du mois d’octobre 2001.

L’Office établira au 1er mars, au 1er juin et au 1er décembre la situation
de ses besoins réels de subventionnement.

Art. 4. Les subventions reprises sous l’article 2, points 8 à 15 et 17 à
20 sont mises à la disposition de l’Office Régional Bruxellois de l’Emploi
en trois tranches mensuelles d’un montant égal, à payer à l’Office au
plus tard au début du mois concerné (octobre à décembre).

L’Office au 1er décembre la situation de ses besoins réels de
subventionnement.

Art. 5. La justification de l’emploi de cette subvention se fera
conformément aux disposition légales relatives au contrôle des orga-
nismes d’intérêt public.

Art. 6. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 20 septembre 2001 concernant les subventions accordées à
l’ORBEm pour le quatrième trimestre 2001 est rapporté.

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 2001.

Le Ministre qui a l’Emploi dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2001.

Le Ministre chargé de l’Emploi, de l’Energie et de la Coordination
de la politique de revitalisation des quartiers fragilisés,

E. TOMAS

Le Ministre chargé du budget, des Finances et
des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

[S − C − 2002/31218]F. 2002 — 1880
8 NOVEMBRE 2001. — Arrêté fixant les modalités relatives à la

création d’un fonds de réserve auprès de l’Office régional bruxel-
lois de l’Emploi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles,
notamment l’article 6, § 1er, IX, modifié par les lois spéciales des
8 août 1988, 16 janvier 1989, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions
bruxelloises, notamment l’article 4, tel que modifié par les lois spéciales
5 mai 1993, du 16 juillet 1993 et du 31 juillet 2001;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes
d’intérêt public, notamment l’article 7;

Vu la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration
de certains organismes d’intérêt public et autres services de l’Etat,
notamment l’article 14, tel que modifié par la loi du 26 juin 1990;

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonction-
nement de l’Office régional bruxellois de l’emploi, notamment les
articles 31 et 39;

Vu l’arrêté royal du 18 octobre 1988 fixant la date de l’entrée en
vigueur partielle de l’article 14 de la loi du 28 décembre 1984 portant
suppression ou restructuration de certains organismes d’intérêt public
et autres services de l’Etat;

Vu l’avis du Comité de gestion du 25 septembre 2001;
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Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 08 november
2001;

Gelet op het advies van de Minister van Begroting van 16 november
2001;

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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de huidige staat van de gevel van het gebouw

waarin de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling is
gevestigd, een gevaar betekent voor de weggebruikers, is het noodza-
kelijk, teneinde de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren, dat het
besluit betreffende het reservefonds met als doel de financiering van het
onderhoud of de inrichting van elk gebouw aangekocht of aan te kopen
door de BGDA, nog in werking treedt vóór het einde van het jaar 2001.

Op voorstel van de Minister belast met Economie, Werkgelegenheid,
Energie en Coördinatie van het beleid inzake de herwaardering van de
achtergestelde wijken;

Besluit :

Artikel 1. Er wordt een reservefonds ingeschreven in de boekhou-
ding van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Art. 2. Het maximumbedrag van het reservefonds is vastgesteld op
een miljoen achthonderdzestigduizend euro (1 860 000 EUR) of vijfen-
zeventig miljoen tweeëndertigduizend tweehonderd veertien Belgische
frank (75 032 214 BEF).

Art. 3. Het reservefonds wordt enkel aangewend voor de financie-
ring van de onderhouds- en inrichtingswerken van het gebouw Bourse
Center die de driehoek vormt tussen de Anspachlaan, de Kiekenmarkt
en de P. Devauxstraat, alsook van elk ander door de BGDA te
verwerven gebouw.

Art. 4. Het reservefonds wordt jaarlijks gespijsd door een bedrag dat
ten hoogste overeenkomt met het budgettaire overschot van de
basisuitkering van de werkings- en investeringskosten van het vorige
jaar.

Art. 5. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
23 december 1993 betreffende de oprichting door de BGDA van een
reservefonds bestemd voor de dekking van de onderhouds- en
inrichtingskosten van het gebouw Bourse Center wordt opgeheven.

Art. 6. Onderhavig besluit treedt in werking op de dag van zijn
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 7. De Minister belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie
en Coördinatie van het beleid inzake de herwaardering van de
achtergestelde wijken is belast met de uitvoering van onderhavig
besluit.

Brussel, 8 november 2001.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie en
Coordinatie van het beleid inzake de herwaardering van de achter-
gestelde wijken,

E. TOMAS

De Minister belast met Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen,

G. VANHENGEL

c

[C − 2002/31209]N. 2002 — 1881
18 APRIL 2002. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

waarbij de exploitanten van bepaalde ingedeelde inrichtingen een
meldingsplicht wordt opgelegd

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996
inzake geı̈ntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging;

Gelet op beschikking 2000/479/EG van de Commissie van 17 juli 2000
inzake de totstandbrenging van een Europees emissieregister van
verontreinigende stoffen (EPER), overeenkomstig artikel 15 van Richt-
lijn 96/61/EG van de Raad inzake geı̈ntegreerde preventie en bestrij-
ding van verontreiniging (IPPC);

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuver-
gunningen, inzonderheid op artikel 6, § 1;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances du 8 novembre 2001;

Vu l’avis du Ministre du Budget du 16 novembre 2001;

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

Vu l’urgence;
Considérant que l’état actuel de la façade de l’immeuble, dans lequel

est situé l’Office régional de l’Emploi, constitue un danger pour les
usagers de la voirie, il est urgent, afin de pouvoir entamer les
réparations nécessaires, que l’arrêté concernant le fonds de réserve
ayant pour but le financement de l’entretien ou de l’aménagement de
tout immeuble acquis ou à acquérir par l’ORBEm, entre encore en
vigueur avant la fin de l’année 2001.

Sur la proposition du Ministre chargé de l’Economie, de l’Emploi, de
l’Energie et de la Coordination de la politique de revitalisation des
quartiers fragilisés;

Arrête :

Article 1er. Il est inscrit un fonds de réserve dans la comptabilité de
l’Office régional bruxellois de l’emploi.

Art. 2. Le montant maximum du fonds de réserve est fixé à un
million huit cent soixante mille euro (1 860 000 EUR) ou septante-cinq
millions trente-deux mille deux cent quatorze francs belges
(75 032 214 BEF).

Art. 3. Le fonds de réserve est affecté uniquement au financement
des travaux d’entretien et d’aménagement de l’immeuble Bourse
Center formant l’angle du boulevard Anspach, de la rue du Marché-
aux-Poulets et de la rue P. Devaux, ainsi que de tout autre bâtiment à
acquérir par l’ORBEm.

Art. 4. Le fonds de réserve est alimenté annuellement par un
montant équivalent, au maximum, à l’excédent budgétaire de l’alloca-
tion de base des frais de fonctionnement et d’investissement de l’année
précédente.

Art. 5. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 23 décembre 1993 concernant la constitution par FORBEm d’un
fonds de réserve destiné à couvrir les frais d’entretien et d’aménage-
ment de l’immeuble Bourse Center est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 7. Le Ministre chargé de l’Economie, de l’Emploi, de l’Energie et
de la Coordination de la politique de revitalisation des quartiers
fragilisés est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 novembre 2001.

Pour le Gouvernement de la Réion de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre chargé de l’Economie, de l’Emploi, de l’Energie et de la
Coordination de la politique de revitalisation des quartiers fragilisés,

E. TOMAS

Le Ministre chargé du Budget,
des Finances et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

[C − 2002/31209]F. 2002 — 1881
18 AVRIL 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale imposant une obligation de notification aux
exploitants de certaines installations classées

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à
la prévention et la réduction intégrée de la pollution;

Vu la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000
concernant la création d’un registre européen des émissions de
polluants (EPER), conformément aux dispositions de l’article 15 de la
Directive 96/61/CE du Conseil relative à la prévention et à la réduction
intégrées de la pollution (IPPC);

Vu l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement,
notamment l’article 6, § 1er;

23779BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE



Gelet op de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de
ingedeelde inrichtingen van klasse IA (als bedoeld in artikel 4) van de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
4 maart 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van
klasse IB, II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van
5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 18 septem-
ber 2001;

Gelet op advies 32.364/3 van de Raad van State, gegeven op
26 februari 2002 en ontvangen op 19 maart 2002;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de ingedeelde inrichtin-
gen waarin één of meer van de in bijlage 1 vermelde activiteiten
plaatsvinden.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

1° ingedeelde inrichting : een inrichting die als zodanig wordt
aangewezen in de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de
ingedeelde inrichtingen van klasse IA (als bedoeld in artikel 4) van de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, of in
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999
tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III
met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997
betreffende de milieuvergunningen;

2° emissie : elke uitstoot in de lucht of lozing in het water van een in
bijlage II vermelde verontreinigende stof waarvoor de in de bijlage
vastgestelde drempelwaarde wordt overschreden;

3° BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Art. 3. Elke exploitant van een in artikel 1 bedoelde inrichting moet
het BIM jaarlijks, bij een ter post aangetekende brief of met behulp van
elektronische gegevensoverdracht, alle gegevens verstrekken over de
emissies van zijn inrichting tijdens het voorgaande kalenderjaar.

Die gegevens moeten uiterlijk op 1 maart van elk jaar worden
doorgegeven.

De jaarlijkse meldingsplicht ontslaat de exploitant niet van de
verplichting om de overheid de gegevens te verstrekken die eventueel
door de milieuvergunning worden opgelegd.

Art. 4. De gegevens moeten volgens het in bijlage III opgenomen
model worden gerapporteerd, waarbij alle in artikel 1 bedoelde
activiteiten moeten worden beschreven.

Art. 5. De exploitant van een in artikel 1 bedoelde ingedeelde
inrichting moet zich binnen zes maanden na de inwerkingtreding van
dit besluit bij de afdeling Vergunningen en Planning van het BIM
bekendmaken.

Art. 6. De in artikel 3 bedoelde verplichting is voor de eerste keer
van toepassing in het jaar 2003, met betrekking tot de gegevens voor het
jaar 2002.

Art. 7. De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Brussel, 18 april 2002.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :

De Minister-President,
F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Vu l’ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de
classe 1A visées à l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d’environnement;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe I B, II et III en
exécution de l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux
permis d’environnement;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement du 18 septembre 2001;

Vu l’avis du Conseil d’Etat 32.364/3 donné le 26 février 2002 et
transmis le 19 mars 2002;

Sur la proposition du Ministre de l’Environnement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté s’applique aux installations classées où
sont exercées une ou plusieurs activités mentionnées à l’annexe I.

Art. 2. Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

1° installation classée : une installation désignée comme telle dans
l’ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I
A visées à l’article 4 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis
d’environnement ou dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de
classe IB, II et III en exécution de l’article 4 de l’ordonnance du
5 juin 1997 relative aux permis d’environnement;

2° émission : toute émission dans l’air ou dans les eaux de toute
substance mentionnée à l’annexe II, pour laquelle le seuil fixé dans cette
annexe est dépassé;

3° IBGE : l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement.

Art. 3. L’exploitant d’une installation classée visée à l’article 1er

transmet annuellement à l’IBGE, par lettre recommandée ou par
transfert électronique de données, les informations relatives aux
émissions de son installation au cours de l’année civile précédente.

Ces informations doivent être communiquées au plus tard le
1er mars de chaque année.

L’obligation de notification annuelle ne dispense par l’exploitant de
transmettre à l’autorité les informations éventuellement imposées par
les prescriptions du permis d’environnement.

Art. 4. Les données sont fournies suivant le modèle figurant à
l’annexe III et doivent comporter une description de toutes les activités
visées à l’article 1er.

Art. 5. L’exploitant d’une installation classée visée à l’article 1er est
tenu de se faire connaı̂tre auprès de la Division Autorisations et
Planification de l’IBGE dans les six mois de l’entrée en vigueur du
présent arrêté.

Art. 6. L’obligation visée à l’article 3 s’applique pour la première fois
pendant l’année 2003 et elle porte sur les données de l’année 2002.

Art. 7. Le Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Bruxelles, le 18 avril 2002.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l’Environnement,
D. GOSUIN
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Bijlage I

IN ARTIKEL 1 BEDOELDE CATEGORIEEN VAN INDUSTRIELE ACTIVITEITEN

1. Dit besluit heeft geen betrekking op installaties of delen van installaties die voor onderzoek, ontwikkeling en
beproeving van nieuwe producten en procédés worden gebruikt.

2. De hieronder genoemde drempelwaarden hebben in het algemeen betrekking op de productiecapaciteit of op het
vermogen van de installatie. Wanneer een exploitant in dezelfde installatie of op dezelfde plaats verscheidene
activiteiten van dezelfde rubriek verricht, worden de capaciteiten van de activiteiten bij elkaar opgeteld.

1. Energie-industrie

1.1. Stookinstallaties met een hoeveelheid vrijkomende warmte van meer dan 50 MW.

1.2. Aardolie- en gasraffinaderijen.

1.3. Cokesfabrieken.

1.4. Installaties voor het vergassen en vloeibaar maken van steenkool.

2. Productie en verwerking van metalen

2.1. Installaties voor het roosten of sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts.

2.2. Installaties voor de productie van ijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van uitrusting
voor continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur.

2.3. Installaties voor verwerking van ferrometalen door :

a) warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur;

b) smeden met hamers met een slagarbeid van meer dan 50 kilojoule per hamer, wanneer een thermisch vermogen
van meer dan 20 MW wordt gebruikt;

c) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal, met een verwerkingscapaciteit van meer dan 2 ton ruwstaal
per uur.

2.4. Smelterijen van ferrometalen met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

2.5. Installaties :

a) voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische,
chemische of elektrolytische procédés;

b) voor het smelten van non-ferrometalen, met inbegrip van legeringen, inclusief terugwinningsproducten
(affineren, vormgieten) met een smeltcapaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of 20 ton per dag
voor alle andere metalen.

2.6. Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en kunststoffen door middel van een elektrolytisch of
chemisch procédé, wanneer de inhoud van de gebruikte behandelingsbaden meer dan 30 m3 bedraagt.

3. Minerale industrie

3.1. Installaties voor de productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan
500 ton per dag, of van kalk in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag, of in andere ovens
met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag.

3.2. Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten.

3.3. Installaties voor de fabricage van glas, met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een
smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

3.4. Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van
mineraalvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

3.5. Installaties voor het fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen,
bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit per kilo van meer dan 75 ton
per dag, en/of een ovencapaciteit van meer dan 4 m3 en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer
dan 300 kg/m3.

4. Chemische industrie

Onder fabricage in de zin van de categorieën van activiteiten van deel 4 wordt verstaan de fabricage van de in 4.1
tot en met 4.6 genoemde stoffen of groepen van stoffen op industriële schaal door chemische omzetting.

4.1. Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten, zoals :

a) eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische),

b) zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters, acetaten, ethers,
peroxyden, epoxyharsen,

c) zwavelhoudende koolwaterstoffen,

d) stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen,
cyanaten, isocyanaten,

e) fosforhoudende koolwaterstoffen,

f) halogeenhoudende koolwaterstoffen,

g) organometaalverbindingen,

h) kunststof-basisproducten (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels),

i) synthetische rubber,

j) kleurstoffen en pigmenten,

k) oppervlakteactieve stoffen en tensiden.
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4.2. Chemische installaties voor de fabricage van anorganisch-chemische basisproducten, zoals :

a) gassen, zoals ammoniak, chloor of chloorwaterstof, fluor of fluorwaterstof, kooloxiden, zwavelverbindingen,
stikstofoxiden, waterstof, zwaveldioxide, carbonyldichloride,

b) zuren, zoals chroomzuur, fluorwaterstofzuur, fosforzuur, salpeterzuur, zoutzuur, zwavelzuur, oleum, zwavelig
zuur,

c) basen, zoals ammoniumhydroxide, kaliumhydroxide, natriumhydroxide,

d) zouten, zoals ammoniumchloride, kaliumchloraat, kaliumcabonaat, natriumcarbonaat, perboraat, zilvernitraat,

e) niet-metalen, metaaloxiden of andere anorganische verbindingen, zoals calciumcarbide, silicium, siliciumcar-
bide.

4.3. Chemische installaties voor de fabricage van fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige
of samengestelde meststoffen).

4.4. Chemische installaties voor de fabricage van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden.

4.5. Installaties voor de fabricage van farmaceutische basisproducten die een chemisch of biologisch procédé
gebruiken.

4.6. Chemische installaties voor de fabricage van explosieven.

5. Afvalbeheer

5.1. Installaties voor de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer
dan 10 ton per dag.

5.2. Installaties voor de verbranding van stedelijk afval met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur.

5.3. Installaties voor de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag.

5.4. Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben,
met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen.

6. Overige activiteiten

6.1. Industriële installaties voor :

a) de fabricage van papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen;

b) de fabricage van papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag.

6.2. Installaties voor de voorbehandeling (wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel met een
verwerkingscapaciteit van meer dan 10 ton per dag.

6.3. Installaties voor het looien van huiden met een verwerkingscapaciteit van meer dan 12 ton eindproducten per
dag.

6.4.

a) abattoirs met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag geslachte dieren;

b) bewerking en verwerking voor de fabricage van levensmiddelen op basis van :

— dierlijke grondstoffen (andere dan melk) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag
eindproducten;

— plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten
(gemiddelde waarde op driemaandelijkse basis);

c) bewerking en verwerking van melk, met een hoeveelheid ontvangen melk van meer dan 200 ton per dag
(gemiddelde waarde op jaarbasis).

6.5. Installaties voor de vernietiging of verwerking van kadavers en dierlijk afval met een verwerkingscapaciteit
van meer dan 10 ton per dag.

6.6. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan :

a) 40.000 plaatsen voor pluimvee;

b) 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); of

c) 750 plaatsen voor zeugen.

6.7. Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische
oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, aanbrengen van een laag, ontvetten,
vochtdicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg
oplosmiddel per uur, of meer dan 200 ton per jaar.

6.8. Installaties voor de fabricage van koolstof (harde gebrande steenkool) of elektrografiet door verbranding of
grafitisering.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de exploitanten
van bepaalde ingedeelde inrichtingen een meldingsplicht wordt opgelegd

Brussel, 18 april 2002.

De Minister-President,
F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN
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Bijlage II

LIJST VAN VERONTREINIGENDE STOFFEN
WAARVOOR BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE DREMPELWAARDE RAPPORTAGE VERPLICHT IS

Verontreinigende stof Bepaling Lucht Water
Drempel-

waarde lucht
in kg/jaar

Drempel-
waarde water

in kg/jaar

1. Milieuthema’s (13) (11) (2)

CH4 X 100 000

CO X 500 000

CO
2

X 100 000 000

HFK’s X 100

N2O X 10 000

NH3 X 10 000

NMVOC X 100 000

NO
x

als NO2 X 100 000

PFK’s X 100

SF
6

X 50

SOx als SO
2

X 150 000

Stikstof totaal als N X 50 000

Fosfor totaal als P X 5 000

2. Metalen en metaalverbindingen (8) (8) (8)

As en verbindingen totaal, als As X X 20 5

Cd en verbindingen totaal, als Cd X X 10 5

Cr en verbindingen totaal, als Cr X X 100 50

Cu en verbindingen totaal, als Cu X X 100 50

Hg en verbindingen totaal, als Hg X X 10 1

Ni en verbindingen totaal, als Ni X X 50 20

Pb en verbindingen totaal, als Pb X X 200 20

Zn en verbindingen totaal, als Zn X X 200 100

3. Gechloreerde organische stoffen (15) (12) (7)

1,2-dichloorethaan (DCE) X X 1 000 10

Dichloormethaan (DCM) X X 1 000 10

Chlooralkanen (C10-13) X 1

Hexachloorbenzeen X X 10 1

Hexachloorbutadieen (HCBD) X 1

Hexachloorcyclohexaan X X 10 1

Gehalogeneerde organische verbindingen als AOX X 1 000

PCDD + PCDF (dioxines+furanen) als Teq X 0,001

Pentachloorfenol (PCP) X 10

Tetrachlooretheen (PER) X 2 000

Tetrachloormethaan (TCM) X 100

Trichloorbenzenen (TCB) X 10

1,1,1-trichloorethaan (TCE) X 100

Trichlooretheen (TRI) X 2 000

Trichloormethaan X 500
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Verontreinigende stof Bepaling Lucht Water
Drempel-

waarde lucht
in kg/jaar

Drempel-
waarde water

in kg/jaar

4. Andere organische verbindingen (7) (2) (6)

Benzeen X 1 000

Benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen als BTEC X 200

Broomdifenylether X 1

Organische tinverbindingen als Sn totaal X 50

Polycyclische arom. koolwaterstoffen X X 50 5

Fenolen als C totaal X 20

Organische koolstof totaal als C totaal of
COD/3

X 50 000

5. Andere verbindingen (7) (4) (3)

Chloriden als Cl totaal X 2 000 000

Chloor en anorganische verbindingen als HCl X 10 000

Cyaniden als CN totaal X 50

Fluoriden als F totaal X 2 000

Fluor en anorganische verbindingen als HF X 5 000

HCN X 200

PM10 X 50 000

Aantal verontreinigende stoffen 50 37 26

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de exploitanten
van bepaalde ingedeelde inrichtingen een meldingsplicht wordt opgelegd.

Brussel, 18 april 2002.

De Minister-President,

F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,

D. GOSUIN
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Bijlage III

TYPEFORMULIER VOOR DE RAPPORTAGE VAN EMISSIEGEGEVENS
AAN DE AFDELING « VERGUNNINGEN » VAN HET BIM

Identificatie van de inrichting

Naam van het moederbedrijf
Naam van de inrichting
Adres/Stad van de inrichting
Postcode
Coördinaten van de locatie
NACE-code (4 cijfers)
NACE-BEL-code
BTW-nummer
Belangrijkste economische activiteit
Productievolume (facultatief)
Regelgevende instanties (facultatief)
Aantal installaties (facultatief)
Bedrijfstijd in uren per jaar (facultatief)
Aantal werknemers (facultatief)

Alle activiteiten/processen van bijlage I (overeenkomstig bij-
lage IV)

Codes activiteiten (NOSE-P, ≥ 5 cijfers, overeenkomstig bijlage IV)

Activiteit 1 (belangrijkste activiteit van bijlage I)
Activiteit N

Code 1 (belangrijkste code volgens NOSE-P)
″
Code N

Gegevens over emissies in de lucht van de inrichting voor elke
verontreinigende stof waarvoor de drempelwaarde (volgens bij-
lage II) wordt overschreden

Uitstoot in de lucht

Stof 1
″
Stof N

M : gemeten
C : berekend
E : geraamd

In kg/jaar

Gegevens over emissies in water (direct of indirect) van de
inrichting voor elke verontreinigende stof waarvoor de drempel-
waarde (volgens bijlage II) wordt overschreden

Directe lozing in oppervlakte-
water

Indirecte lozing door overbren-
ging (via de riolering) naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie
buiten de locatie

Stof 1
″
Stof N

M : gemeten
C : berekend
E : geraamd

In kg/jaar In kg/jaar

Contactpersoon :
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail adres

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de exploitanten
van bepaalde ingedeelde inrichtingen een meldingsplicht wordt opgelegd

Brussel, 18 april 2002.

De Minister-President,

F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,

D. GOSUIN
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Bijlage IV

BRONCATEGORIEËN EN CODE VOLGENS NOSE-P VOOR DE RAPPORTAGE

IPPC Activiteiten van bijlage I
(Broncategorieën)

NOSE-P NOSE-P processen (indeling in
NOSE-P groepen

SNAP 2

1. Energie-industrieën

1.1. Stookinstallaties > 50 MW 101.01 Verbrandingsprocessen > 300 MW (Hele groep) 01-0301

101.02 Verbrandingsprocessen > 50 en < 300 MW
(Hele groep)

01-0301

101.04 Verbranding in gasturbines (Hele groep) 01-0301

101.05 Verbranding in stationaire bronnen (Hele
groep)

01-0301

1.2 Raffinaderijen en aardolie en gas 105.08 Verwerking aardolieproducten (Fabricage van
brandstoffen

0401

1.3 Cokesovens 104.08 Cokesovens (Fabricage van cokes, aardolie-
producten en splijtstof)

0104

1.4 Installaties voor het vergassen en vloeibaar
maken van steenkool

104.08 Omzetting van andere vaste brandstoffen
(Fabricage van cokes, aardolieproducten en
splijtstof)

0104

2. Productie en verwerking van metalen

2.1./2.2./2.3./
2.4./2.5./2.6.

Metaalindustrie en installaties voor het roos-
ten of sinteren van ertsen;
installaties voor de productie van ferro-en
non-ferrometalen

104.12 Primaire en secundaire metaalproductie- of
sinterinstallaties (Metaalindustrie met verbran-
ding van brandstof)

0303

105.12 Karakteristieke processen bij de fabricage van
metalen en metaalproducten (Metaalindus-
trie)

0403

105.01 Oppervlaktebehandeling van metalen en
kunststoffen (Algemene fabricageprocessen)

3. Minerale industrie

3.1./3.3./3.4./3.5. Installaties voor de productie van cementklin-
kers (> 500 t/d), ongebluste kalk (> 50 t/d),
glas (> 20 t/d), minerale stoffen (> 20 t/d) of
keramische producten (> 75 t/d)

104.11 Fabricage van gips, asfalt, beton, cement,
glas, vezels, bakstenen, tegels of keramische
producten (Industrie minerale producten met
verbranding van brandstof)

0303

3.2 Installaties voor de productie van asbest of
asbestproducten

105.11 Fabricage van asbest en asbestproducten
(Industrie minerale producten)

0406

4. Chemische industrie en chemische installa-
ties voor de productie van :

4.1 Organisch-chemische basisproducten 105.09 Fabricage van organisch-chemische stoffen
(Chemische industrie)

0405

107.03 Fabricage van organische producten op basis
van oplosmiddelen (Oplosmiddelengebruik)

0603

4.2./4.3. Anorganisch-chemische basisproducten of
meststoffen

105.09 Fabricage van anorganisch-chemische stoffen
of NPK-meststoffen (Chemische industrie)

0404

4.4./4.6. Biociden en explosieven 105.09 Fabricage van pesticiden of explosieven (Che-
mische industrie)

0405

4.5 Farmaceutische producten 107.03 Fabricage van farmaceutische producten
(Oplosmiddelengebruik)

0603

5. Afvalbeheer

5.1./5.2. Installaties voor de verwijdering of terugwin-
ning van gevaarlijk afval (> 10 t/d) of stede-
lijk afval (> 3 t/u)

109.03 Verbranding van gevaarlijk of stedelijk afval 0902

109.06 Stortplaatsen (Verwijdering van vast afval op
het land)

0904

109.07 Fysisch-chemische en biologische behande-
ling van afval (Overig afvalbeheer)

0910

105.14 Opwerking/terugwinning van afvalmateria-
len

0910

5.3./5.4. Installaties voor de verwijdering van onge-
vaarlijk afval (> 50 t/d) en stortplaatsen
(> 10 t/d)

109.06 Stortplaatsen (Verwijdering van vast afval op
het land)

0904

109.07 Fysisch-chemische en biologische behande-
ling van afval (Overig afvalbeheer)

0910
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IPPC Activiteiten van bijlage I
(Broncategorieën)

NOSE-P NOSE-P processen (indeling in
NOSE-P groepen

SNAP 2

6. Overige activiteiten van bijlage I

6.1. Industriële installaties voor de vervaardiging
van pulp uit hout of andere vezelstoffen en de
fabricage van papier of karton (> 20 t/d)

105.07 Fabricage van pulp, papier en papierproduc-
ten (Hele groep)

0406

6.2. Installaties voor de voorbehandeling van
vezels of textiel (> 10 t/d)

105.04 Fabricage van textiel en textielproducten (Hele
groep)

0406

6.3. Installaties voor het looien van huiden
(> 12 t/d)

105.05 Fabricage van leer en leerproducten (Hele
groep)

0406

6.4. Abattoirs (> 50 t/d), installaties voor de
productie van melk (> 200 t/d), andere
dierlijke grondstoffen (> 75 t/d) of plantaar-
dige grondstoffen (> 300 t/d)

105.03 Fabricage van voedingsmiddelen en dranken
(Hele groep)

0406

6.5. Installaties voor de destructie of recycling van
kadavers en dierlijk afval (> 10 t/d)

109.03 Verbranding van kadavers en dierlijk afval 0904

109.06 Stortplaatsen (Verwijdering van vast afval op
het land)

0904

105.14 Recycling van kadavers/dierlijk afval (Recy-
clingindustrie)

0910

6.6. Installaties voor pluimvee (> 40.000), mestvar-
kens (> 2 000) of zeugen (> 750)

110.04 Darmfermentatie (Hele groep) 1004

110.05 Mestbeheer (Hele groep) 1005

6.7. Installaties voor oppervlaktebehandeling of
producten waarin organische oplosmiddelen
worden gebruikt (> 200 t/j)

107.01 Aanbrengen van verf (Oplosmiddelenge-
bruik)

0601

107.02 Ontvetting, chemisch reinigen en elektronica
(Oplosmiddelengebruik)

0602

107.03 Textielveredeling en leerlooierijen (Oplosmid-
delengebruik)

0603

107.04 Grafische sector (Oplosmiddelengebruik) 0604

6.8. Installaties voor de productie van koolstof of
grafiet

105.09 Fabricage van koolstof of grafiet (Chemische
industrie)

0404

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 waarbij
de exploitanten van bepaalde ingedeelde inrichtingen een meldingsplicht wordt opgelegd.

De Minister-President,
F.-X. de DONNEA

De Minister van Leefmilieu,
D. GOSUIN

Annexe I

CATEGORIES D’ACTIVITES INDUSTRIELLES VISEES A L’ARTICLE 1er

1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de
nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté.

2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements.
Si un même exploitant met en œuvre plusieurs activités relevant de la même rubrique dans une même installation ou
sur un même site, les capacités de ces activités s’additionnent.

1. Industries d’activités énergétiques
1.1. Installations de combustion d’une puissance calorifique de combustion supérieure à 50 MW.
1.2. Raffineries de pétrole et de gaz.
1.3. Cokeries.
1.4. Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon.
2. Production et transformation des métaux
2.1. Installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris le minerai sulfuré.
2.2. Installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements

pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure.
2.3. Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :
a) par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d’acier brut par heure;
b) par forgeage à l’aide de marteaux dont l’énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la

puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW;
c) application de couches de protection de métal en fusion avec une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes

d’acier brut par heure.
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2.4. Fonderies de métaux ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour.

2.5. Installations :

a) destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières
premières secondaires pour procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

b) de fusion de métaux non ferreux, y compris l’alliage, incluant les produits de récupération (affinage, moulage
en fonderie), d’une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou 20 tonnes par jour
pour tous les autres métaux.

2.6. Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou
chimique, lorsque le volume des cuves affectées au traitement mises en œuvre est supérieur à 30 m3.

3. Industrie minérale

3.1. Installations destinées à la production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de
production supérieure à 500 tonnes par jour ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production
supérieure à 50 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes
par jour.

3.2. Installations destinées à la production d’amiante et à la fabrication de produits à base d’amiante.

3.3. Installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.4. Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres
minérales avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.

3.5. Installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques,
de pierres réfractaires, de carrelage, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes
par jour et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et de plus de 300 kg/m2 par four.

4. Industrie chimique

La production au sens des catégories d’activités de la présente rubrique désigne la production en quantité
industrielle par transformation chimique des matières ou groupes de matières visés aux points 4.1 à 4.6.

4.1. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques de base, tels que :

a) hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques);

b) hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, acétates, éther,
peroxydes, résines époxydes;

c) hydrocarbures sulfurés;

d) hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitrates, nitriles, cyanates,
isocyanates;

e) hydrocarbures phosphorés;

f) hydrocarbures halogénés;

g) dérivés organométalliques;

h) matières plastiques de base (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose);

i) caoutchoucs synthétiques;

j) colorants et pigments;

k) tensioactifs et agents de surface.

4.2. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base, tels que :

a) gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure, d’hydrogène, fluor ou fluorure, d’hydrogène, oxydes de carbone,
composés sulfuriques, oxydes d’azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle;

b) acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique,
acide sulfurique, oléum, acides sulfurés;

c) bases, telles que hydroxyde, d’ammonium, hydroxyde de potassium, hydroxyde de sodium;

d) sels, tels que chlorure d’ammonium, chlorate de potassium, carbonate de potassium, carbonate de sodium,
perborate, nitrate d’argent;

e) non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, tels que carbure de calcium, silicium, carbure
de silicium.

4.3. Installations chimiques destinées à la fabrication d’engrais à base de phosphore, d’azote ou de potassium
(engrais simples ou composés).

4.4. Installations chimiques destinées à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides.

4.5. Installations utilisant un procédé chimique ou biologique destinées à la fabrication de produits pharmaceu-
tiques de base.

4.6. Installations chimiques destinées à la fabrication d’explosifs.

5. Gestion des déchets

5.1. Installations pour l’élimination ou la valorisation des déchets dangereux avec une capacité de plus de 10 tonnes
par jour.

5.2. Installations pour l’incinération des déchets municipaux d’une capacité supérieure à 3 tonnes par heure.

5.3. Installations pour l’élimination des déchets non dangereux avec une capacité de plus de 50 tonnes par jour.

5.4. Décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes, à l’exclusion
des décharges de déchets inertes.
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6. Autres activités
6.1. Installations industrielles destinées à la fabrication de :
a) pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses;
b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour.
6.2. Installations destinées au prétraitement (opération de lavage, blanchiment, mercerisation) ou à la teinture de

fibres ou de textiles dont la capacité de traitement est supérieure à 10 tonnes par jour.
6.3. Installations destinées au tannage des peaux, lorsque la capacité de traitement est supérieure à 12 tonnes de

produits finis par jour.
6.4. a) Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 50 tonnes par jour.
b) Traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires à partir de :
— matière première animale (autre que le lait) d’une capacité de production de produits finis supérieure à

75 tonnes par jour,
— matière première végétale d’une capacité de production de produits finis supérieure à 300 tonnes par jour

(valeur moyenne sur une base trimestrielle).
c) Traitement et transformation du lait, la quantité de lait reçu étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur

moyenne sur une base annuelle).
6.5. Installations destinées à l’élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d’animaux d’une capacité

de traitement supérieure à 10 tonnes par jour.
6.6. Installations destinées à l’élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :
a) 40.000 emplacements pour la volaille;
b) 2.000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg);
ou
c) 750 emplacements pour truies.
6.7. Installations destinées au traitement de surface de matières, d’objets ou de produits, et ayant recours à

l’utilisation de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de
dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation d’une capacité de
consommation de solvant de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an.

6.8. Installations destinées à la fabrication de carbone (charbon dur) ou d’électrographite par combustion ou
graphitisation.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une
obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président,
F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l’Environnement,
D. GOSUIN

Annexe II

LISTE DES POLLUANTS A DECLARER SI LA VALEUR SEUIL EST DEPASSEE

Polluants / Substances Identification Air Eau Seuil dans l’air,
en kg/an

Seuil dans l’eau
en kg/an

1. Thèmes environnementaux (13) (11) (2)

CH4 X 100.000

CO X 500.000

CO
2

X 100.000.000

HFC X 100

N2O X 10.000

NH3 X 10.000

NMVOC X 100.000

NO
x

Comme NO2 X 100.000

PFC X 100

SF
6

X 50

SOx Comme SO
2

X 150.000

Azote- total Comme N X 50.000

Phosphore – total Comme P X 5.000

2. Métaux et composés (8) (8) (8)

As et composés Total, comme As X X 20 5

Cd et composés Total, comme Cd X X 10 5

Cr et composés Total, comme Cr X X 100 50

Cu et composés Total, comme Cu X X 100 50
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Polluants / Substances Identification Air Eau Seuil dans l’air,
en kg/an

Seuil dans l’eau
en kg/an

Hg et composés Total, comme Hg X X 10 1

Ni et composés Total, comme Ni X X 50 20

Pb et composés Total, comme Pb X X 200 20

Zn et composés Total, comme Zn X X 200 100

3. Substances organochlorées (15) (12) (7)

Dichloroéthane-1,2 (DCE) X X 1.000 10

Dichlorométhane (DCM) X X 1.000 10

Chloro-alkanes (C10-13) X 1

Hexachlorobenzène X X 10 1

Hexachlorobutadiène (HCBD) X 1

Hexachlorocyclohexane X X 10 1

Composés organohalogénés Comme AOX X 1.000

PCDD + PCDF (dioxines+furanes) Comme Teq X 0,001

Pentachlorophénol (PCP) X 10

Tetrachloroethylène (PER) X 2.000

Tetrachlorométhane (TCM) X 100

Trichlorobenzènes (TCB) X 10

Trichloroéthane-1,1,1 (TCE) X 100

Trichloroéthylène (TRI) X 2.000

Trichlorométhane X 500

4. Autres composés organiques (7) (2) (6)

Benzène X 1.000

Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes Comme BTEC X 200

Diphénylether bromé X 1

Composés organostanniques Comme Sn total X 50

Hydrocarbures aromatiques polycycliques X X 50 5

Phénols Comme C total X 20

Carbone organique total Comme C total ou
DCO/3

X 50.000

5. Autres composés (7) (4) (3)

Chlorures Comme Cl total X 2.000.000

Chlores et composés inorganiques Comme HCl X 10.000

Cyanures Comme CN total X 50

Fluorures Comme F total X 2.000

Fluor et composés inorganiques Comme HF X 5.000

HCN X 200

PM10 X 50.000

Nombre de polluants 50 37 26

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une
obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l’Environnement,

D. GOSUIN
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Annexe III

FORMAT DE DECLARATION DES DONNEES
SUR LES EMISSIONS A TRANSMETTRE AU DEPARTEMENT « AUTORISATIONS » DE L’IBGE

Identification de l’établissement

Nom de la société mère
Nom de l’établissement
Adresse / Ville de l’établissement
Code postal /
Coordonnées du site
Code NACE (4 chiffres)
Code NACE-BEL
N° de T.V.A.
Principale activité économique
Volume de production (facultatif)
Organismes réglementaires (facultatif)
Nombre d’installations (facultatif)
Nombre d’heures d’exploitation au cours de l’année (facultatif)
Nombre d’employés (facultatif)

Toutes activités et tous processus de l’annexe I (selon l’annexe IV) Codes d’activité (NOSE-P, ≥ 5 chiffres, selon l’annexe IV)

Activité 1 (principale activité de l’annexe I)
″
Activité N

Code 1 (principal code NOSE-P)
″
Code N

Données sur les émissions atmosphériques pour l’établissement
pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l’annexe II)

Rejets dans l’air

Polluant 1
″
Polluant N

M : mesuré
C : calculé
E : estimé

En kg/an

Données sur les émissions dans l’eau (directes ou indirectes) pour
l’établissement pour chaque polluant dépassant la valeur seuil
(selon l’annexe II)

Rejets directs dans les eaux
superficielles

Rejets indirects par transfert (via
les égouts) dans une station
d’épuration des eaux usées hors
site

Polluant 1
″
Polluant N

M : mesuré
C : calculé
E : estimé

En kg/an En kg/an

Personne de contact :
Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur
Adresse électronique

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 18 avril 2002 imposant une
obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l’Environnement,

D. GOSUIN
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Annexe IV

CATEGORIES DE SOURCES ET CODES NOSE-P A DECLARER

IPPC Activités de l’annexe I
(catégories de sources)

NOSE-P Processus OSE-P (répartition dans les grou-
pes NOSE-P)

SNAP 2

1. Industries d’activités énergétiques

1.1. Installations de combustion > 50 MW 101.01 Processus de combustion > 300 MW (groupe
entier)

01-0301

101.02 Processus de combustion > 50 et < 300 MW
(groupe entier)

01-0301

101.04 Combustion dans des turbines à gaz (groupe
entier)

01-0301

101.05 Combustion dans des moteurs fixes (groupe
entier)

01-0301

1.2 Raffineries de pétrole et de gaz 105.08 Traitement de produits pétroliers (fabrication
de combustibles)

0401

1.3 Cokeries 104.08 Fours de cokeries (fabrication de coke, de
produits pétroliers et de combustible nuclé-
aire)

0104

1.4 Installations de gazéification et de liquéfac-
tion

104.08 Autres transformations de combustibles soli-
des (fabrication de coke, de produits pétro-
liers et de combustible nucléaire)

0104

2. Production et transformation des métaux

2.1./2.2./2.3./
2.4./2.5./2.6.

Industrie métallurgique et installations de
grillage ou de frittage de minerai métallique
Installations pour la production de métaux
ferreux et non ferreux

104.12 Production de métal de première et de seconde
fusion ou installations de frittage (industrie
métallurgique avec combustion)

0303

105.12 Procédés caractéristiques de la fabrication de
métaux et produits métalliques (industrie
métallurgique)

0403

105.01 Traitement de surface des métaux et plasti-
ques (procédés de fabrication d’usage géné-
ral)

3. Industrie minérale

3.1./3.3./3.4./3.5. Installations destinées à la productionj de
clinker (ciment) (> 500 t/j), de chaux
(> 50 t/j), de verre (> 20 t/j), de matières
minérales (> 20 t/j) ou de produits cérami-
ques (> 75 t/j)

104.11 Fabrication de plâtre, d’asphalte, de béton, de
ciment, de verre, de fibres, de briques, de
carrelages ou de produits céramiques (indus-
trie des produits minéraux impliquant la
combustion de combustible)

0303

3.2 Installations destinées à la production
d’amiante ou de produits à base d’amiante

105.11 Fabrication d’amiante ou de produits à base
d’amiante (industrie des produits minéraux)

0406

4. Industrie chimique et installations chimi-
ques destinées à la production de :

4.1 Produits chimiques organiques de base 105.09 Fabrication de produits chimiques organi-
ques (industrie chimique)

0405

107.03 Fabrication de produits organiques à base de
solvant (utilisation des solvants)

0603

4.2./4.3. Produits chimiques inorganiques de base ou
engrais

105.09 Fabrication de produits chimiques inorgani-
ques ou d’engrais NPK (industrie chimique)

0404

4.4./4.6. Biocides et explosifs 105.09 Fabrication de pesticides ou d’explosifs (indus-
trie chimique)

0405

4.5 Produits pharmaceutiques 107.03 Fabrication de produits pharmaceutiques (uti-
lisation des solvants)

0603
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IPPC Activités de l’annexe I
(catégories de sources)

NOSE-P Processus OSE-P (répartition dans les grou-
pes NOSE-P)

SNAP 2

5. Gestion des déchets

5.1./5.2. Installations pour l’élimination ou la valori-
sation des déchets dangereux (> 10 t/j) ou des
déchets municipaux (> 3 t/h)

109.03 Incinération de déchets dangereux ou muni-
cipaux

0902

109.06 Décharges (élimination des déchets solides en
décharge)

0904

109.07 Traitement physico-chimique et biologique
des déchets (autre gestion des déchets)

0910

105.14 Récupération/valorisation des matériaux de
rebut (industrie du recyclage)

0910

5.3./5.4. Installations pour l’ é l imination des
déchets non dangereux (> 50 t/j) et
décharges (> 10 t/j)

109.06 Décharges (élimination des déchets solides en
décharge)

0904

109.07 Traitement physico-chimique et biologique
des déchets (autre gestion des déchets)

0910

6. Autres activités de l’annexe I

6.1. Installations industrielles destinées à la fabri-
cation de pâte à papier à partir du bois ou
d’autres matières fibreuses et production de
papier ou carton (> 20 t/j)

105.07 Fabrication de pâte à papier, de papier et de
produits du papier (groupe entier)

0406

6.2. Installations destinées au prétraitement de
fibres ou de textiles (> 10 t/j)

105.04 Fabrication de textiles et de produits textiles
(groupe entier)

0406

6.3. Installations destinées au tannage des
peaux (> 12 t/j)

105.05 Fabrication de cuir et de produits du cuir
(groupe entier)

0406

6.4. Abattoirs (> 50 t/j), installations pour la
production de lait (> 200 t/j), d’autres matiè-
res premières animales (> 75 t/j) ou matières
premières végétales (> 300 t/j)

105.03 Fabrication de produits alimentaires et de
boissons (groupe entier)

0406

6.5. Installations destinées à l’élimination ou à
la valorisation de carcasses et déchets
d’animaux (> 10 t/j)

109.03 Incinération de carcasses et déchets d’animaux 0904

109.06 Décharges (élimination des déchets solides en
décharge)

0904

105.14 Valorisation des carcasses/déchets d’animaux
(industrie du recyclage)

0910

6.6. Installations destinées à l’élevage de volail-
les (> 40 000), porcs (> 2 000) ou truies (> 750)

110.04 Fermentation entérique (groupe entier) 1004

110.05 Gestion des fumiers (groupe entier) 1005

6.7. Installations destinées au traitement de surf-
aces ou de produits utilisant des solvants
organiques (> 200 t/an)

107.01 Application de peintures (utilisation des sol-
vants)

0601

107.02 Dégraissage, nettoyage à sec et électronique
(utilisation des solvants)

0602

107.03 Finissage textile ou tannage du cuir (utilisa-
tion des solvants)

0603

107.04 Industrie de l’imprimerie (utilisation des sol-
vants)

0604

6.8. Installations destinées à la fabrication de
carbone ou de graphite

105.09 Fabrication de carbone ou de graphite (indus-
trie chimique)

0404

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 imposant une
obligation de notification aux exploitants de certaines installations classées.

Le Ministre-Président,

F.-X. de DONNEA

Le Ministre de l’Environnement,

D. GOSUIN

23793BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE



ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER

[C − 2002/21210]

30 APRIL 2002. — Koninklijk besluit houdende samenstelling van
de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van
België

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

Gelet op het artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het
statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, inzonderheid
op artikel 7;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de directeur van de
Koninklijke Sterrenwacht van België in zijn brief van 19 november 2001;

Op de voordracht van Onze Minister van Wetenschappelijk Onder-
zoek,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterren-
wacht van België wordt als volgt samengesteld :

a) het hoofd van de instelling, dat ambtshalve lid is;

b) leden van het leidinggevend wetenschappelijk personeel van de
instelling :

— Mevr. V. Dehant, afdelingshoofd,

— Mevr. P. Lampens, afdelingshoofd;

c) wetenschappelijke personaliteiten gekozen buiten de instelling :

— de heer Chr. Sterken, professor aan de Vrije Universiteit Brussel,

— de heer M. Arnould, professor aan de « Université libre de
Bruxelles »,

— de heer Fr. Verheest, professor aan de Universiteit Gent.

Art. 2. De in artikel 1, b) en c) vermelde leden worden benoemd voor
een mandaat van vier jaar.

Art. 3. De voorzitter zal worden gekozen onder de leden vermeld in
artikel 1, c).

Art. 4. Het hoofd van de instelling zal het ondervoorzitterschap van
de Raad waarnemen.

Art. 5. Het mandaat van de leden van de Wetenschappelijke Raad
van de Koninklijke Sterrenwacht van België, zoals samengesteld bij
koninklijk besluit van 14 oktober 1997, wordt verlengd voor de periode
van 9 januari 2002 tot de datum van inwerkingtreding van onderhavig
besluit.

Art. 6. Onderhavig besluit treedt in werking de eerste dag van de
maand die volgt op deze tijdens dewelke het gepubliceerd wordt in het
Belgisch Staatsblad.

Art. 7. Het koninklijk besluit van 14 oktober 1997 houdende samen-
stelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterren-
wacht van België wordt opgeheven.

Art. 8. Onze Minister van Wetenschappelijk Onderzoek is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 april 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek,
C. PICQUE

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

[C − 2002/21210]

30 AVRIL 2002. — Arrêté royal fixant la composition
du Conseil scientifique de l’Observatoire royal de Belgique

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

Vu l’article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l’arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des
établissements scientifiques de l’Etat, notamment l’article 7;

Vu les propositions formulées par le directeur de l’Observatoire
royal de Belgique dans sa lettre du 19 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Recherche scientifique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le Conseil scientifique de l’Observatoire royal de Belgi-
que, est composé comme suit :

a) le chef de l’établissement, qui est membre d’office;

b) membres du personnel scientifique dirigeant de l’établissement :

— Mme V. Dehant, chef de section,

— Mme P. Lampens, chef de section;

c) personnalités scientifiques choisies en dehors de l’établissement :

— M. Chr. Sterken, professeur à la « Vrije Universiteit Brussel »,

— M. M. Arnould, professeur à l’Université libre de Bruxelles,

— M. Fr. Verheest, professeur à la « Universiteit Gent ».

Art. 2. Les membres mentionnés à l’article 1er, b) et c) sont nommés
pour un mandat de quatre ans.

Art. 3. Le président sera choisi parmi les membres mentionnés à
l’article 1er, c).

Art. 4. Le chef de l’établissement assumera la vice-présidence du
Conseil.

Art. 5. Le mandat des membres du Conseil scientifique de
l’Observatoire royal de Belgique, comme il était composé par arrêté
royal du 14 octobre 1997, est prolongé pour la période du 9 janvier 2002
jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois
qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7. L’arrêté royal du 14 octobre 1997 concernant la composition
du Conseil de l’Observatoire royal de Belgique est abrogé.

Art. 8. Notre Ministre de la Recherche scientifique est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Recherche scientifique,
C. PICQUE
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MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[C − 2002/02092]
Benoeming

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt de heer Michel DAMAR
met ingang van 1 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directie-
comité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het
Franse taalkader.

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2002/22105]
Nationale Hoge Raad voor gehandicapten

Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 22 januari 2002, dat in werking treedt op de
dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag verleend uit haar
mandaat als lid van de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten aan
Mevr. Hugelier, I.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Geyskens, H. benoemd als lid van
de Nationale Hoge Raad voor gehandicapten ter vervanging van
Mevr. Hugelier, I., wiens mandaat hij zal voleindigen.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[2002/07113]
Leger. — Luchtmacht. — Overgang van het kader

van de beroeps- naar het kader van de reserveofficieren

Bij koninklijk besluit nr. 3897 van 28 februari 2002, wordt het ontslag
uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de
luchtmacht bekleedt, aangeboden door kapitein van het vliegwezen
T. Chavalle, aangenomen op 1 maart 2002.

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

Voor verdere bevordering neemt hij anciënniteitsrang als reserve-
onderluitenant op 1 september 1988.

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[2002/03270]
Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen

Sector registratie en domeinen. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 29 april 2002 wordt de heer Vanormelingen,
José R.G., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef,
bij de gewestelijke directie van de registratie te Aarlen, benoemd tot de
betrekking van hypotheekbewaarder te Charleroi, 2e kantoor, op datum
van 1 augustus 2002.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
PERSONEEL EN ORGANISATIE

[C − 2002/02099]
Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO)

De tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2002,
pagina 1448, aangaande het uittreksel uit het benoemingsbesluit van de
heer Serge Peffer wordt vervangen als volgt :

« Bij koninklijk besluit van 14 januari 2002, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 17 mei 2002, wordt de heer Serge Peffer, met
ingang van 1 februari 2002, benoemd tot Directeur-generaal ″OFO″, in
het Frans taalkader. »

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 2002/02092]
Nomination

Par arrêté royal du 26 mai 2002, monsieur Michel DAMAR est
nommé comme Président du Comité de Direction au Service public
fédéral Mobilité et Tranports à partir du 1er juin 2002, dans le cadre
linguistique français.

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

[C − 2002/22105]
Conseil supérieur national des handicapés

Démission et nomination d’un membre

Par arrêté royal du 22 janvier 2002 qui entre en vigueur le jour de la
présente publication, démission honorable de son mandat de membre
du Conseil supérieur national des handicapés est accordée à Mme
Hugelier, I.

Par le même arrêté, M. Geyskens, H. est nommé membre du Conseil
supérieur national des handicapés, en remplacement de Mme Huge-
lier, I., dont il achèvera le mandat.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[2002/07113]
Armée. — Force aérienne. — Passage du cadre

des officiers de carrière dans le cadre des officiers de réserve

Par arrêté royal n° 3897 du 28 février 2002, la démission de l’emploi
qu’il occupe dans le cadre des officiers de carrière de la force aérienne,
offerte par le capitaine d’aviation Chavalle, T., est acceptée le
1er mars 2002.

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

Pour l’avancement ultérieur il prend rang d’ancienneté de sous-
lieutenant de réserve le 1er septembre 1998.

MINISTERE DE L’INTERIEUR

[2002/03270]
Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines

Secteur de l’enregistrement et des domaines. — Nomination

Par arrêté royal du 29 avril 2002, M. Vanormelingen, José R.G.,
inspecteur principal d’administration fiscale, chef de service, auprès de
la direction régionale de l’enregistrement à Arlon, est nommé dans
l’emploi de conservateur des hypothèques à Charleroi, 2e bureau, à la
date du 1er août 2002.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
PERSONNEL ET ORGANISATION

[C − 2002/02099]
Institut de Formation de l’Administration fédérale (IFA)

Le texte publié au Moniteur belge du 16 janvier 2002, à la page 1448,
concernant l’extrait de la nomination du M. Serge Peffer est remplacé
par la disposition suivante :

« Par arrêté royal du 14 janvier 2002, modifié par l’arrêté royal du
17 mai 2002, M. Serge Peffer, est nommé comme Directeur général ″IFA″
à partir du 1er février 2002, dans le cadre linguistique français. »
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MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

[2002/12681]
Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 23 april 2002 wordt Mevr. Ingrid Abraham
met ingang van 1 februari 2002 tot rijksambtenaar benoemd in de graad
van adjunct-adviseur, met ranginneming op 1 februari 2001.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met
individuele strekking kan bij de afdeling administratie van de Raad van
State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven
gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33,
1040 Brussel.

[S − C − 2002/12682]
Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2002 worden benoemd tot lid van
de Opvolgingscommissie voor de controlegeneeskunde :

a) als voorzitter : de heer Jean-Marie De Coninck, directeur-generaal
van de Administratie van de arbeidshygiëne en -geneeskunde;

b) als vice-voorzitter : de heer Jean-Marie Lamotte, adviseur-generaal
van de medische Arbeidsinspectie;

c) als vertegenwoordiger van de Administratie van de individuele
Arbeidsbetrekkingen, de heer Michel de Gols, directeur-generaal van
deze administratie.

Worden benoemd tot gewoon lid van de Opvolgingscommissie voor
de controlegeneeskunde :

a) als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :
- Mevr. Sara Sablon;
- de heer Kris de Meester;
- de heer André van Nieuwenhove;
b) als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :
- Mevr. Bergie Van den Bossche;
- de heer Francois Philips;
- de heer Vincent Vanderhaegen;
c) als deskundigen :
- Mevr. Myriam Lecrenier;
- Mevr. Kristina van Oostveldt;
- de heer Jacques de Neef;
- de heer Jean-Jacques Dieu;
- de heer Michel Lemmens;
- de heer Pierre-Paul Watrin.
Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van dezelfde Commissie :
a) als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties :
- Mevr. Michèle Claus;
- de heer Geert de Prez;
- de heer Charles Istasse;
b) als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :
- Mevr. Monique van Heule;
- Mevr. Bénédicte Vellande;
- De heer Bruno Melckmans.

[2002/12695]

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
Afbreken en verwijderen van asbest (Artikel 148decies 2.5.9.3.4.)

Bij ministerieel besluit van 16 mei 2002 is de B.V.B.A. Asbestverwij-
dering & Milieutechniek, Weeltjes 19, te 2040 Zandvliet, erkend
geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 1 juni 2003.

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[2002/12681]
Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 23 avril 2002, Mme Ingrid Abraham est nommée
en qualité d’agent de l’Etat au grade de conseillère adjointe, à partir du
1er février 2002, avec prise de rang au 1er février 2001.

Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli recom-
mandé à la poste.

[S − C − 2002/12682]
Commission de suivi pour la médecine de contrôle

Par arrété ministériel du 15 mai 2002 sont nommés membres de la
Commission de suivi pour la médecine de contrôle :

a) comme président : M. Jean-Marie De Coninck, directeur général de
l’Administration de l’hygiène et de la médecine du travail

b) comme vice-président : M. Jean-Marie Lamotte, conseiller général
de l’Inspection médicale du travail;

c) comme représentant de l’Administration des relations individuel-
les du travail, M. Michel de Gols, directeur général de cette adminis-
tration

Sont nommés membres effectifs de la Commission de suivi pour la
médecine de contróle

a) comme représentants des organisations d’employeurs
- Mme Sara Sablon;
- M. Kris de Meester;
- M. André van Nieuwenhove;
b) comme représentants des organsisations de travailleurs
- Mme Bergie Van den Bossche;
- M. Francois Philips;
- M. Vincent Vanderhaegen;
c) comme experts
- Mme Myriam Lecrenier;
- Mme Kristina van Oostveldt;
- M. Jacques de Neef;
- M. Jean-Jacques Dieu;
- M. Michel Lemmens;
- M. Pierre-Paul Watrin.
Sont nommés membres suppléants de la même commission
a) comme représentants des organisations d’employeurs
- Mme Michèle Claus;
- M. Geert de Prez;
- M. Charles Istasse;
b) comme représentants des organisations de travailleurs
- Mme Monique van Heule,
- Mme Bénédicte Vellande;
- M. Bruno Melckmans.

[2002/12695]

Règlement général pour la Protection du travail
Démolition et retrait d’asbeste. — (Article 148decies 2.5.9.3.4.)

Par arrêté ministériel du 16 mai 2002, la S.P.R.L. Asbestverwijde-
ring & Milieutechniek, Weeltjes 19, à 2040 Zandvliet, est agréée pour
effectuer des travaux de démolition et de retrait d’asbeste jusqu’au 1er

juin 2003.
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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

Departement Onderwijs

[C − 2002/35690]
Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs

(zittijden 2002 en 2003). _ Benoeming van de leden van de onderscheiden afdelingen

Bij besluit van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming van 30 april 2002 worden voor de periode van
1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 in de eerste afdeling van de examencommissie van de Vlaamse
gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs benoemd als :

1° Werkende leden :
behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. ALLEN Nicole, leerkracht aan de Middenschool 2 van het Gemeenschapsonderwijs te Hasselt;
— Mevr. BERNAERTS Suzanne, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum 1 van het Gemeenschapsonderwijs te

Antwerpen;
— Mevr. BLOES, Marie-Claire, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonder-

wijs te Brakel;
— de heer BOSMAN Gerrit, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Herzele;
— de heer DE HOON Jozef, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Stabroek;
— de heer DELOZ Armand, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Stabroek;
— de heer DE SMEDT Robert, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Mortsel;
— Mevr. DEWULF Liliane, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs

te Oostende;
— de heer FESTRAERTS Rudi, leerkracht aan de Middenschool 1 van het Gemeenschapsonderwijs te Sint-Truiden;
— Mevr. GEUENS Edna, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Sint-Truiden;
— de heer HEMERYK Johan, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Brugge/Sint-Michiels;
— de heer HENS Walter, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Niel;
— de heer HERCKENRATH Dirk, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapson-

derwijs te Brugge/Sint Michiels;
— de heer HERMAN Frank, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Brugge/Sint-Michiels;
— de heer JANSSENS Ludovic, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonder-

wijs te Sint-Niklaas;
— de heer KEERSEBILCK Eric, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonder-

wijs te Brugge/Sint-Michiels;
— de heer KOWALCZYK Edward, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Maasmechelen;
— de heer LAERMANS Paul, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Deurne;
— Mevr. LEISER Esther, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Ekeren;
— de heer MEUWIS Pierre, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum I van het Gemeenschapsonderwijs te

Aarschot;
— de heer OLLUYN Robert, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum I van het Gemeenschapsonderwijs te

Antwerpen;
— Mevr. ROWIE Gilberte, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Landen;
— de heer SCHOUWAERTS Ludo, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te

Essen-Kalmtout;
— de heer STAELENS Jean-Pierre, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Menen;
— de heer VANHERPE Jos, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Kortrijk;
— de heer VAN HOYWEGHEN Gilbert, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te

Stabroek;
— Mevr. VANDENABEELE Françoise, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Blankenberge;
— Mevr. VAN DER LOO Dietlinde, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Deurne;
— de heer VERSTRAETE Dirk, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneneum III van het Gemeenschaps-

onderwijs te Genk;
— Mevr. VERVAET Marleen, leerkracht aan het Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen te Gent;
— de heer WINNEN Willy, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Sint-Truiden;
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behorende tot het vrij onderwijs :
— de heer ADRIAENSSENS Alfred, leerkracht aan het Sint-Jozef - Klein-Seminarie te Sint-Niklaas;
— de heer BERNAERTS Marcel, leerkracht aan het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen;
— de heer BAART Danny, leerkracht aan het Sint-Jozef - Klein-Seminarie te Sint-Niklaas;
— de heer BOEL Christiaan, leerkracht aan het Sint-Jozef - Klein-Seminarie te Sint-Niklaas;
— de heer BOOGEMANS Michel, leerkracht aan het Jozef Cardijninstituut te Mechelen;
— Mevr. CAPON Clara, leerkracht aan het Sint-Jozefsinstituut te Tielt;
— Mevr. BORMS Fabienne, leerkracht aan het Sint-Vincentiuscollege te Buggenhout;
— de heer CLEUREN Roger, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Tongeren;
— Mevr. COPPIETERS Christine, leerkracht aan het O.-L.-Vrouw Ten Doorn-instituut te Eeklo;
— de heer DE HAES Pieter, leerkracht aan het Instituut Heilig Graf te Bilzen;
— de heer DEMEYER Wilfried, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Brugge;
— de heer DESIMPELAERE Pierre, gepensioneerd leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Waregem;
— de heer DE VRIENDT Marcel, leerkracht aan het H.-Maagdcollege te Dendermonde;
— Mevr. GHESQUIERE Christiane, leerkracht aan het Technisch Instituut Sint Elisabeth te Roeselare;
— Mevr. GORIS Maria, leerkracht aan het Paridaens-instituut te Leuven;
— Mevr. LAHOUSSE Godelieve, leerkracht aan het Instituut Mariawende te Brugge;
— Mevr. LAMBIN Erica, leerkracht aan het Regina Pacis Instituut te Hove;
— de heer MERCKEN Willem, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut voor Voeding en Toerisme ″Ter Hercke″

te Herk-de-Stad;
— Mevr. PAPEN Eliane, gepensioneerd leerkracht aan het Sint-Ursula Instituut te Lier;
— de heer PIESSENS Jozef, leerkracht aan het Berthoutinstituut-Klein Seminarie te Mechelen;
— de heer KRIEKEN Jean, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Tongeren;
— de heer LEBER Eric, gepensioneerd leerkracht aan het O.L.Vrouw-college te Brugge;
— Mevr. MERTENS Maria, leerkracht aan het Stella Marisinstituut te Merksem;
— de heer SMITS Jean, leerkracht aan het Technisch Instituut Sint-Lodewijk te Genk;
— Mevr. STACINO Colette, leerkracht aan de Sint-Martinusscholen te Overijse;
— de heer TEUGELS Marc, leerkracht aan het Stella Marisinstituut te Merksem;
— de heer VANASSCHE André, leerkracht aan het Sint-Aloysiuscollege te Menen;
— Mevr. VAN GORP Denise, leerkracht aan het Sint-Willebrordcollege te Antwerpen;
— Mevr. VANMUNSTER Berthe, leerkracht aan het Sint-Ursula Instituut te Sint-Truiden;
— Mevr. VOORTS Marie-Therèse, leerkracht aan het Sint-Pietersinstituut te Turnhout;
— de heer WALLRAF Antoine, leerkracht aan het St.-Hubertuscollege te Neerpelt;

2° Plaatsvervangende leden :
behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. AERCKE Kathleen, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Beveren;
— de heer CLAEYS Johny, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Diksmuide;
— Mevr. CLAESSENS Simonne, leerkracht aan de Middenschoool van het Gemeenschapsonderwijs te Mol;
— de heer DE GROOTE Eddy, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Kortrijk;
— Mevr. DEMOOR Iris, leerkracht aan het Stedelijk Lyceum te Antwerpen;
— Mevr. DEVOLDER Stella, leerkracht aan de Stedelijke Middenschool II te Antwerpen;
— Mevr. DE WILDE Rosette, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Deinze;
— Mevr. GERARD Daniëlle, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Veurne;
— Mevr. MOENS Rita, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Koekelberg;
— de heer VAN AERSCHOT François, leerkracht aan het Provinciaal Instituut voor Techniek, Tuin- en Landbouw

te Leuven;
— de heer VAN BOXEL Rik, leerkracht aan het Gemeentelijk Technisch Instituut Sint-Jozef te Kalmthout;
— de heer VANDAELE Angelo, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum 1 van het Gemeenschapsonderwijs te

Gentbrugge;
— de heer VANDENBERGHE Edwin, leraar aan de Secundaire School voor buitengewoon onderwijs – Zeelyceum

te De Haan;
— de heer VAN DEN BEMPT Robert, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten te

Antwerpen;
— de heer VANDERSTEEN Marc, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapson-

derwijs te Sint-Agatha-Berchem;
— de heer VAN DYCK Roland, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Asse;
— de heer VANNIEUWENHUYSE Johan, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum III te Brugge/Assebroek;
— de heer VERHESTRAETEN Gilbert, leerkracht aan de Stedelijke Middenschool 3 te Antwerpen;
— Mevr. VERSCHUERE Nicole, leerkracht aan het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk;

behorende tot het vrij onderwijs :
— de heer BETTENS Lucien, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Kortrijk;
— de heer BOETS Georges, leerkracht aan het Sint-Aloysiuscollege te Geel;
— de heer DE DOBBELAERE Roland, leerkracht aan het Sint-Leoinstituut te Eeklo;
— Mevr. DELANNOO Marie-Josephe, leerkracht aan het Sint-Teresiacollege te Ganshoren;
— Mevr. DENHAEN Elisabeth, leerkracht aan het Miniemeninstituut te Leuven;
— Mevr. DIERCKX Magda, gepensioneerd leerkracht aan de Sint-Martinusscholen te Overijse;
— Mevr. FLORIN Mieke, leerkracht aan het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk;
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— Mevr. LINGIER Ingrid, leerkracht aan het Sint-Andreaslyceum te Oostende;
— Mevr. MASSONET Chris, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwe-Humaniora te Tongeren;
— de heer MICHAUX Gilbert, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut te Berchem;
— de heer NOTELAERS Willy, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwe-Lyceum te Genk;
— de heer OYEN Floribert, leerkracht aan de Vrije Technische School te Leuven;
— de heer PRESENT Eduard, leerkracht aan de Vrije Technische Scholen te Sint-Niklaas;
— de heer STAELENS Raf, leerkracht aan het Sint-Jozefsinstituut te Torhout;
— de heer TACK Freddy, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Oostende;
— Mevr. VAN DE GEHUCHTE Marleen, leerkracht aan het College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn te Eeklo;
— Mevr. VAN DER PERRE Christiane, leerkracht aan het College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn te Eeklo;
— Mevr. VANZWIJGENHOVEN Martine, leerkracht aan de Onze-Lieve-Vrouwe-Humaniora te Tongeren;
— de heer WEYTS Ferry, leerkracht aan de Vrije Technische School Technicum te Antwerpen.

Voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 worden in de tweede afdeling van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs benoemd als :

1° werkende leden :
a) behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. BERRA, Yolande, gepensioneerd leerkracht;
— de heer BONTINCK, Paul, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs te Aalst;
— de heer BOSMAN, Gerrit, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Herzele;
— de heer CRIEZ, Jean-Pierre, gepensioneerd leerkracht;
— de heer DE PAUW, Luc, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Willebroek;
— de heer DE SMEDT, Robert, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Mortsel;
— Mevr. DE SMEDT, Tania, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs te

Dendermonde;
— Mevr. DE WALSCHE, Christine, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Eeklo;
— Mevr. DE WILDE, Rosette, leerkracht aan de Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs te Deinze;
— de heer FAGOO, Leo, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. FOQUE, Godelieve, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Niel;
— de heer FRANSIS, Carlos, leerkracht aan de Hogeschool Limburg te Hasselt;
— Mevr. HUBERT, Viviane, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Truiden;
— Mevr. HUGELIER, Cecilia, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. JACXSENS, Renée, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Kortrijk;
— de heer JANSSENS, Luc, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Heist-op-den-Berg;
— de heer LENSSEN, Michel, leerkracht aan het Provinciaal Instituut te Lommel;
— de heer MATTHYS, Eddy, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Halle;
— de heer MEUWIS, Pierre, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Aarschot;
— de heer MEYERS, Walter, gepensioneerd leerkracht;
— de heer OLLUYN, Robert, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum I van het Gemeenschapsonderwijs te

Antwerpen;
— de heer PARENT, Willy, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Truiden;
— de heer ROTTIERS, Carl, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum III van het Gemeenschapsonderwijs te Gent;
— Mevr. SCHAUBROECK, Fabienne, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Oostende;
— de heer SEGERS, Paul, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum Drie Hofsteden van het

Gemeenschapsonderwijs te Kortrijk;
— de heer VAN DYCK, Roland, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Asse;

b) behorende tot het vrij onderwijs
— de heer BLEYEN, Antoon, leerkracht aan het Sint-Jozefscollege te Lommel;
— de heer DE CLERCQ, Gilbert, gepensioneerd leerkracht;
— de heer DE HAES, Pieter, leerkracht aan het Heilig Grafinstituut te Bilzen;
— Mevr. DE VRIESE, Griet, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut ASO te Waregem;
— de heer DECOUTERE, Mark, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oostende;
— de heer DEZUTTER, Roland, leerkracht aan het Sint-Aloysiuscollege te Ninove;
— de heer DODION, Maurice, gepensioneerd leerkracht;
— de heer ELENS, Nestor, leerkracht aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Genk;
— de heer FLO, Patrick, leerkracht aan het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos;
— Mevr. GEERTS, Paula, leerkracht aan de Sint-Franciscuscollege te Heusden-Zolder;
— de heer GERITS, Pieter, leerkracht aan het Sint-Jan Berchmanscollege te Antwerpen;
— de heer GOOSSENS, Edgard, leerkracht aan het Instituut Agnetendal te Peer;
— de heer GORIS, Lucien, leerkracht aan de Sint-Franciscuscollege te Heusden-Zolder;
— Mevr. GROSSVOGEL, Nicole, leerkracht aan het De Lasallecollege te Gent;
— Mevr. GULLENTOPS, Anne, leerkracht aan het Mater Dei Instituut te Sint-Pieters-Woluwe;
— Mevr. HOFKENS, Myriam, leerkracht aan het Sint-Dimpnalyceum te Geel;
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— de heer KLINKERS, Tony, leerkracht aan het Sint-Hubertuscollege te Neerpelt;
— de heer PAS, Remi, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. PILLAERT, Maria, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. ROGIERS, Elise, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn Instituut te Eeklo;
— de heer VALCKE, Rik, leerkracht aan het Sint-Stanislascollege te Poperinge;
— Mevr. VAN ASSCHE, Alice, gepensioneerd leerkracht;
— de heer VANASSCHE, André, gepensioneerd leerkracht;
— de heer VAN DEYCK, Luc, leerkracht aan het Sint-Pietersinstituut te Gent;
— Mevr. VANDERSTOKKEN, Liliane, leerkracht aan het VISO Cor Mariae te Brakel;
— de heer VANHECKE, Emiel, leerkracht aan het Lyceum Onze-Lieve-Vrouw-van-Vlaanderen te Kortrijk;

2° plaatsvervangende leden :
a) behorende tot het officieel onderwijs
— de heer ADDIERS, Rudy, leerkracht aan het SISO II van het Stedelijk onderwijs te Deurne;
— Mevr. BAL, Maria, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Willebroek;
— Mevr. BLANCKE, Viviane, leerkracht aan het Provinciaal Instituut Sint-Godelieve te Antwerpen;
— de heer BONNYNS, Paul, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Leopoldsburg;
— de heer BOSSUYT, Pol, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Mortsel;
— Mevr. BOVIJN, Nadia, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Brasschaat;
— Mevr. BREUSEGHEM, Marie-Christine, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum te Oudenaarde;
— de heer CEUPPENS, Jean, leerkracht aan de secundaire school voor buitengewoon onderwijs – Zeelyceum te De

Haan;
— Mevr. CLOOSEN, Arlette, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Mortsel;
— de heer CRAMPE, Erik, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Berchem;
— de heer DE GROOTE, Eddy, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum Drie Hofsteden van het

Gemeenschapsonderwijs te Kortrijk;
— de heer DE LANGE, Jacques, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum 2 van het Gemeenschapsonderwijs te

Gent;
— Mevr. DE PESSEMIER, Nicole, leerkracht aan de Hogeschool Gent te Gent;
— Mevr. DESMEDT, Ingrid, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Maldegem;
— Mevr. GINSBERG, Monique, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonder-

wijs te Ronse;
— Mevr. LEISER, Esther, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Ekeren;
— de heer OTTÉ, Theo, leerkracht aan de Hogeschool te Antwerpen;
— de heer ROELANDT, Dirk, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum Vijverhof van het Gemeenschapsonderwijs

te Brugge;
— Mevr. ROOTSAERT, Rita, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum III van het Gemeenschapsonderwijs te Gent;
— Mevr. SILLIS, Cecile, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Asse;
— Mevr. SIMONS, Sylvia, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum 2 van het Gemeenschapsonderwijs te

Antwerpen;
— de heer VANDENBERGHE, Edwin, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. VAN DER LOO Dietlinde, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Deurne;
— Mevr. VANSIELEGHEM, Eliane, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Aalst;
— de heer VLEMINCKX, Joseph, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Brussel;
— de heer WENS, Walter, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Mortsel;

b) behorende tot het vrij onderwijs :
— de heer CLAES, Remi, leerkracht aan het College P.P. Jozefieten te Melle;
— Mevr. DECLERCQ, Maria, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. DESMET, Regine, leerkracht aan het Technisch Instituut Heilige Familie te Brugge;
— de heer GRYSON, Erwin, leerkracht aan het Sint-Jozefsinstituut te Brugge;
— de heer HALSBERGHE, Arnold, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw ter Engelenlyceum ’t Fort te Kortrijk;
— Mevr. HELLINCKX, Rosemonde, leerkracht aan het Sint-Lutgardisinstituut te Oostende;
— Mevr. HEYNDRICKX, Michèle, leerkracht aan het De La Sallecollege te Gent;
— de heer JACOBS, Jan, leerkracht aan het Sint-Ursulalyceum te Lier;
— de heer LEHRER, Marcel, leerkracht aan de Israëlitische Middenschool te Antwerpen;
— Mevr. LIBEER, Annie, leerkracht aan het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk;
— Mevr. MARIS, Winifrida, leerkracht aan het Mater Dei Instituut te Brasschaat;
— de heer MICHAUX, Gilbert, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw Instituut te Berchem;
— de heer PATERNOSTER, Jozef, gepensioneerd leerkracht;
— Mevr. PITTEVILS, Nadine leerkracht aan het Sint-Angela Instituut te Tildonk;
— de heer SCHROOTEN, Herman, leerkracht aan het Sint-Annacollege te Antwerpen;
— de heer SPELMANS, Hugo, leerkracht aan het Sint-Angela Instituut te Tildonk;
— Mevr. TOMME, Patricia, leerkracht aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVO te Kortrijk;
— Mevr. VANDEN BEMDEN, Michèle, leerkracht aan het Sint-Barbara Instituut te Zottegem;
— de heer VANHOORN, Albert, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Oostende;
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— de heer VANMARCKE Albert, leraar aan Ten Broele te Kortrijk;
— de heer VENS, Marc, leerkracht aan het Don Boscocollege te Zwijnaarde;
— de heer VERHEYDEN, Victor, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw handelsinstituut te Boom;
— Mevr. VERSMESSEN, An, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouw Instituut te Oudenaarde;
— de heer VERSTRAETE, Walter, leerkracht aan het Sint-Vincentius- en vrij Handelsinstituut te Deinze;
— de heer VRIJSEN, Tony, leerkracht aan de Sint-Jozefsschool te Heusden-Zolder.

Voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 worden in de derde afdeling van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs benoemd als :

1° Werkende leden :
a) behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. ACKE Godelieve, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Kortrijk;
— Mevr. BAL Maria, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Willebroek;
— de heer BONTINCK Paul, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs te Aalst;
— de heer BOSSUYT Normand, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum I te Kortrijk;
— Mevr. CARIS Greet, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen van het Gemeenschaps-

onderwijs te Oostende;
— de heer CLAUS Fernand, leerkracht aan de Stedelijke Tuinbouwschool te Kortrijk;
— Mevr. COOLS Christiane, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonderwijs

te Oostende;
— de heer COOLS Frank, leerkracht aan het Hoger Technisch Instituut van het Gemeenschapsonderwijs te Deurne;
— de heer COUTTREEL Robert, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonder-

wijs te Kapellen;
— de heer CHRISTIAENS Gentille, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum te Dendermonde;
— Mevr. CROES Rosa, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Kortrijk;
— de heer DEBBAUT Dominique, leerkracht aan het Stedelijk Instituut « Tweebruggne » te Gent;
— de heer DE BONDT Roger, leerkracht aan het Provinciaal Instituut « Burgemeester Van Driessche » te Hamme;
— de heer DE WINNE Luc, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Geraardsbergen;
— de heer DIERICKX Alex, leerkracht aan het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Tienen;
— de heer D’HAENENS Daniël, leerkracht aan het Stedelijk Technisch Instituut Carels-De Ridder-Story te Gent;
— de heer FAGOO Leo, directeur van het Stedelijk Hoger Handelsinstituut te Turnhout;
— de heer FESTRAETS Theophiel, gepensioneerd leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het

Gemeenschapsonderwijs te Sint-Truiden;
— Mevr. MEURANT Sonia, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Truiden;
— Mevr. GINSBERG Monique, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen van het

Gemeenschapsonderwijs te Ronse;
— Mevr. GOESSENS Magda, leerkracht aan de Stedelijke Muziekacademie te Izegem;
— de heer HALLEZ Constant, leerkracht aan het Stedelijk Technisch Instituut ″Anneessens″ te Brussel;
— de heer HEYMAN Robert, leerkracht aan het Stedelijk Technisch Instituut ″Tweebruggen″ te Gent;
— Mevr. HUBERT Viviane, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Truiden;
— Mevr. HUGELIER Cecilia, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Knokke-Heist;
— de heer JACOBS Hans, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Leopoldsburg;
— de heer LAUWERS Jean, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Schoten;
— Mevr. LEROU Jeanine, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum III van het Gemeenschapsonderwijs te Brugge;
— de heer LEROUX Jean-Claude, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Niklaas;
— de heer MATTHIJS Eddy, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Halle;
— de heer PARENT Willy, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te St-Truiden;
— de heer PHLIPS Jan, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Sint-Niklaas;
— Mevr. ROELANTS Nicole, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Schaarbeek;
— de heer SCHIEPERS Karel, leerkracht aan de Provinciale Handelsschool te Hasselt;
— de heer SEGERS Paul, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum I van het Gemeenschapsonderwijs te

Kortrijk;
— de heer VAN CAUWELAERT Julien, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Tuinbouw en Scheikunde van de

V.G.C. te Anderlecht;
— Mevr. VAN DEN BUSSCHE Anne-Marie, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het

Gemeenschapsonderwijs te Jette;
— de heer VAN HOOGENBEMT Frank, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeen-

schapsonderwijs te Brasschaat;
— de heer VAN LEMBERGEN Remi, gepensioneerd leerkracht van de Hogere Handelsschool van het

Gemeenschapsonderwijs te Aalst;
— de heer VAN MEENEN Roger, gepensioneerd leerkracht van het Provinciaal Hoger Instituut te Gent;
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b) behorende tot het vrij onderwijs :
— de heer BLEYEN Antoon, leerkracht aan het Sint-Jozefscollege te Lommel;
— Mevr. BROUWERS Hilde, leerkracht aan het O.-L.-Vrouw van Lourdescollege te Edegem;
— de heer CLAES Remy, leerkracht aan het College der Paters Jozefieten te Melle;
— de heer CUYPERS Ludo, leerkracht aan het O-L-Vrouwehandelsinstituut te Boom;
— Mevr. DE SMET Regine, leerkracht aan het Technisch Instituut Heilige Familie te Brugge;
— de heer DE VELTER Maurice, leerkracht aan het Emmaüsinstituut te Aalter;
— Mevr. De WAELE Katrine, leerkracht aan het Instituut H. Kindsheid te Ardooie
— de heer DU BIN Frans, leerkracht aan de Vrije Technische Scholen te Mechelen;
— de heer HAENEN Urbain, leerkracht aan het Technicum te Sint-Truiden;
— Mevr. HOUBEN Tilly, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Hasselt;
— de heer HUYGHELIER Marc, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Tielt;
— de heer FLO Patrick, leerkracht aan het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos;
— Mevr. FRANCK Dorien, leerkracht aan het Technisch Instituut Heilige Familie te Ieper
— de heer GEKIERE Seger, leerkracht aan het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent;
— de heer GORIS Lucien, leerkracht aan de Sint-Jozefsschool te Heusden-Zolder;
— de heer JACOBS Walter, leerkracht aan de Technische Scholen te Mechelen
— de heer KERKHOF Marc, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Roeselare;
— de heer MATTELIN Silvère, directeur van het Emmaüsintituut te Aalter;
— de heer LEUPE Willem, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Tielt;
— Mevr. LIBEER Annie, leerkracht aan het Sint-Niklaasinstituut te Kortrijk;
— de heer LUYTEN François, gepensioneerd leerkracht van het Technicum te Antwerpen;
— de heer PYRA André, gepensioneerd leerkracht van het Technicum te Antwerpen;
— Mevr. ROGIERS Elise, leerkracht aan het O-L.-Vrouw-ten-Doorninstituut te Eeklo
— de heer ROSSEL Noël, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Tielt;
— de heer SAEY Guido, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Aalst;
— de heer SPELMANS Hugo, leerkracht aan het St.-Angela-Insituut te Tildonk;
— de heer STROBBE Arnold, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Deinze;
— de heer SUPPLY Marc, leerkracht aan het Sint-Jozefinstituut te Tielt;
— Mevr. THIENPONT Rita, leerkracht aan het Technisch Instituut Berkenboom te Sint-Niklaas;
— de heer TIERENS Jan, leerkracht aan het Stella Maris Instituut te Merksem;
— de heer UYTTENDAELE Jozef, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Aalst;
— Mevr. VAN CRAEYVELDT Cecile, leerkracht aan het Imelda-Instituut te Brussel;
— de heer VAN DAMME Daniël, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Deinze;
— de heer VAN DEN MEUTTER Louis, leerkracht aan het Heilig-Hartinstituut te Heist-op-den-Berg;
— de heer VAN DYCK Guido, leerkracht aan de Vrije Technische Scholen te Sint-Niklaas;
— de heer VANHOOF Rudy, leerkracht aan de Vrije Technische Scholen te Mechelen;
— Mevr. VAN LUL Marie, leerkracht aan het O.-L.-Vrouw-Presentatie-Instituut te Sint-Niklaas;
— Mevr. VAN STEENKISTE Fabienne, leerkracht aan het Sint-Vincentius- en Vrij Handelsinstituut te Deinze;
— de heer VEREYCKEN Dirk, leerkracht aan het Hoger Instituut der Kempen te Geel;
— Mevr. VERSCHOOTEN Brigitte, leerkracht aan het Sint-Ursula-Instituut te Onze-Lieve-Vrouw-Waver;

2° Plaatsvervangende leden :
a) behorende tot het officieel onderwijs :
— Mevr. BLANCKE Viviane, leerkracht aan het Provinciaal Instituut Sint-Godelieve te Antwerpen;
— de heer BULCKMANS Leo, leerkracht aan het Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren-Waas;
— Mevr. CEELEN Godelieve, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Lokeren;
— Mevr. DE BOECK Elise, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Dendermonde;
— de heer DE BOCK Jozef, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Deurne;
— Mevr. DE KEYZER Frieda, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschapsonder-

wijs te Hasselt;
— de heer DELABIE Ronny, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Turnhout;
— de heer D’HERDT Rudy, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen van het

Gemeenschapsonderwijs te Oostende;
— Mevr. ELST Flora, leerkracht aan het Sito 5 te Antwerpen;
— Mevr. FOQUE Godelieve, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Niel;
— de heer GOEYVAERTS François, leerkracht aan het KTA Horteco te Vilvoorde;
— Mevr. GOOSSENS Marie-Louise, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs nr. 5 te

Antwerpen;
— Mevr. HOSTYN Marianne, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II Ensor-instituut te Oostende;
— de heer JANSSENS Antoine, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum te Zottegem;
— de heer JOORIS Guy, leerkracht aan de Elishout - school voor voeding te Anderlecht;
— Mevr. KIEKENS Daniëlle, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum I van het Gemeenschapsonderwijs te

Gent/Gentbrugge
— de heer LAES Paul, leerkracht aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Leuven;
— de heer LEFEVRE Marc, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum II te Aalst;
— de heer MAMPAEY Guy, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Deurne;
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— de heer MISEUR Robert, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs
te Jette;

— de heer PEETERS Bernard, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs
te Sint-Niklaas;

— de heer RAES Ivan, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum te te Merelbeke;
— Mevr. REVYN Christiane, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Kortrijk;
— Mevr. SCHAUBROECK Fabienne, leerkracht aan het Koninklijk Atheneum en het Koninklijk Technisch

Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te Turnhout;
— de heer SCHOOVAERTS Maurice, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Sint-Niklaas;
— de heer SEGERS Jan, Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs te Mechelen;
— de heer SLEURS Gilbert, werkmeester aan het Koninklijk Technisch Atheneum III van het Gemeenschaps-

onderwijs te Hasselt;
— de heer STES Willy, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Kapellen;
— de heer STOCKMAN Jean, gepensioneerd leerkracht van het Koninklijk Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Oudenaarde;
— de heer TECK Raphaël, leerkracht aan het Technisch Instituut Anneessens te Brussel;
— Mevr. TWIESSELMAN Annie, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Blankenberge;
— de heer VAN BRABANT René, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II van het Gemeenschaps-

onderwijs te Hasselt;
— de heer VANDENDRIESSCHE Bart, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum II te Heule;
— Mevr. VAN DE REYD Maria,leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technische Beroepen SIMA te Aarscht;
— Mevr. VANSIELEGHEM Eliane, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum Handelsschool te Aalst;
— Mevr. VERBORGH Anne-Marie, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Brugge/Sint-Michiels;
— Mevr. VAN HAUTE Anna Diana, leerkracht aan de Stedelijke Muziekacademie te Izegem;
— de heer WENS Walter, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs te

Kapellen;
— de heer WINKLER Karel, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschapsonderwijs

te Jette;
— de heer VAN WEZEMAEL Jozef, gepensioneerd leerkracht van de Hogeschool te Gent;

b) behorende tot het vrij onderwijs :
— Mevr. BODSON Miche, leerkracht aan het Instituut Immaculata te Genk;
— de heer BROUCKAERT Luc, leerkracht aan het Instituut voor voeding te Brugge;
— de heer CARTUYVELS Henri, gepensioneerd leerkracht aan het Sint-Jozefscollege te Hasselt;
— Mevr. CLAES Renilde, leerkracht aan het Instituut Maria Opdracht te Maasmechelen;
— de heer CLAEYS Chris, leerkracht aan het Miniemeninstituut te Leuven;
— Mevr. COLPAERT Hilde, leerkracht aan het Instituut de Pélichy ″Ave Maria″ te Izegem;
— Mevr. DEBAERE Nathalie, leerkracht aan het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut te Waregem;
— de heer DE HULSTER Christiaan, leerkracht aan het Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs te Gent;
heer DE MEULENAERE Jeff, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut Spijker te Hoogstraten;
— de heer DESCHACHT Hendrik, leerkracht aan het Instituut voor Voeding te Brugge;
— Mevr. DE SPLENTER Marie-Rose, leerkracht aan de humaniora Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie te Sint-

Amandsberg;
— de heer DE VEIRMAN Dirk, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Leuven;
— de heer FACK Jules, leerkracht aan het Vrij Landbouwinstituut te Roeselare;
— de heer DE ZUTTER Roland, leerkracht aan het Sint-Aloisiusinstituut te Ninove;
— de heer GANTOIS Jean-Marie, leerkracht aan het Instituut voor Lichamelijke Opvoeding Parnas te Dilbeek;
— Mevr. GEERTS Paula, leerkracht aan de St.-Jozefsschool te Heusden;
— Mevr. GHESQUIERE Caroline, leerkracht aan het Technisch Instituut H. Familie te Ieper;
— Mevr. GOENS Monique, leerkracht aan het Instituut Heilige-Familie te Brugge;
— Mevr. GYSEN Cornelia, leerkracht aan het Instituut Maria Opdracht te Maasmechelen
— Mevr. HOUTMEYERS Rosa, leerkracht aan het Instituut van de Voorzienigheid te Herentals;
— Mevr. JANSSEN Helena, leerkracht aan de Vrije Handelsschool en het Sint-Vincentiusinstituut te Dendermonde;
— Mevr. KERREMANS Maria, leerkracht aan het O.-L.-Vrouw-Presentatie-Instituut te Bornem;
— Mevr. LINGIER Irene, leerkracht aan het Sint-Andreasinstituut te Oostende;
— de heer MARTENS Alex, leerkracht aan het Technisch Instituut Sint-Jozef te Geel;
— de heer MORREEL Paul, gepensioneerd leerkracht aan het Technicum te Antwerpen;
— de heer PAS Remy, leerkracht aan het St.-Jozef - Klein-Seminarie te Sint-Niklaas;
— de heer PENASSE Wilfried, leerkracht aan het Don Bosco-Mariaberginstituut te Essen;
— Mevr. PIESSENS Greet, leerkracht aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Halle;
— Mevr. PITTEVILS Nadine, leerkracht aan het Sint-Angela-instituut te Tildonk;
— Mevr. POPPE Katleen, leerkracht aan het Sint-Jozefsinstituut te Borbeek;
— Mevr. SWITTEN Magda, leerkracht aan het Instituut Immaculata Don Boscoschool te Genk;
— Mevr. VAN ASSCHE Alice, leerkracht aan de Visitatiehumaniora te Gent;
— de heer VAN AVONDT Paul, leerkracht aan het Stella Maris-Instituut te Antwerpen;
— Mevr. VANDEN BEMDEN Michèle, leerkracht aan Sint-Barbarainstituut te Zottegem;
— de heer VAN DE VOORDE André, directeur van het Heilig-Hart van Maria-Instituut te ’s Gravenwezel;
— de heer VAN LOOY Louis, leerkracht aan het Berthoutinstituut-Klein Seminarie te Mechelen;
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— Mevr. VAN WERDE Lutgarde, leerkracht aan het Instituut Mater Dei te Overpelt;
— de heer VERHEYDEN Victor, leerkracht aan het O.-L.-V. Handelsinstituut te Boom;
— de heer VERVAECKE André, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Tielt;
— de heer VRIJSEN Tony, leerkracht aan de St-Jozefschool te Heusden-Zolder.

Voor de periode van 1 januari 2002 tot en met 31 december 2003 worden in de vierde afdeling van de
examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs benoemd als werkende
leden :

behorende tot het officieel onderwijs :
— de heer BAMMENS Jos, leerkracht aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt;
— Mevr. CLAES Annemie, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School Afdeling Verpleegkunde te Hasselt;
— Mevr. DAVELOOSE Monique, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Brugge-Sint-Michiels;
— Mevr. DEMEULEMEESTER Marie-Paul, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Vesaliusinstituut

van het Gemeenschapsonderwijs te Oostende;
— Mevr. DE TROYER Marleen, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Vesaliusinstituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Oostende;
— de heer GEENEN Jozef, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— de heer HAEST Dirk, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— de heer HERCKENRATH Dirk, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum van het Gemeenschaps-

onderwijs te Brugge;
— Mevr. HUYBRECHTS Frieda, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— Mevr. KREEMERS Marleen, leerkracht aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt;
— Mevr. LEFRERE Anny, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— de heer LEMMENS Frans, leerkracht aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt;
— Mevr. LEMMENS Juliette, leerkracht aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt;
— de heer LENAERTS Etienne, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— de heer MEUKENS Stefaan, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. OLAERTS Hilde, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School-Afdeling Verpleegkunde te Hasselt;
— de heer OTTÉ Theo, leerkracht aan de Hogeschool Antwerpen;
— Mevr. PALMAERS Marie-Jeanne, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School-Afdeling Verpleegkunde te

Hasselt;
— Mevr. RODERIGUER Linda, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. ROEF Daniëlle, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. RYMEN Mia, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School-Afdeling Verpleegkunde te Hasselt;
— Mevr. SCHAEPHERDERS Gerda, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van

het Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— de heer SELS Luc, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. SMEETS Katrien, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School Hasselt te Hasselt;
— Mevr. SMET Eulalie, gepensioneerd leerkracht aan de Hogeschool Antwerpen te Antwerpen;
— de heer VAN BOUWELEN Marc, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7

te Antwerpen;
— Mevr. VAN BRUYSSEL Peggy, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— de heer VANDEN EYNDE Philippe, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Vesaliusinstituut van

het Gemeenschapsonderwijs te Oostende;
— Mevr. VANDERSCHAEGHE Vera, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut

van het Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— Mevr. VAN DE WIELE Vera, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. VAN KELST Hilde, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— Mevr. VAN ROBAEYS Leen, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— de heer VAN ROMPAEY Bart, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. VAN SAS Elisabeth, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— de heer VAN STRAETEN Ronald, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te

Antwerpen;
— Mevr. VAN WESEL Monique, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Ant-

werpen :
— de heer VERDICKT Siege, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
— Mevr. VERHEYEN Patricia, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— Mevr. VERMEYLEN Emmy, leerkracht aan het Koninklijk Technisch Atheneum-Paramedisch Instituut van het

Gemeenschapsonderwijs te Mechelen;
— Mevr. VERVOORT Arlette, leerkracht aan de Provinciale Secundaire School-Afdeling Verpleegkunde te Hasselt;
— de heer WILLEMS Joost, leerkracht aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 7 te Antwerpen;
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b) behorende tot het vrij onderwijs :
— Mevr. BEYAERT Madeleine, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Geertruid te Gent;
— de heer CATRYSSE Gerd, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde « Ic Dien » te Roeselare;
— Mevr. DEMEURICHY Rita, leerkracht aan het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde te Lier;
— Mevr. DEPREETER Eveline, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde te Brugge;
— Mevr. DESCHILDRE Rita, leerkracht aan het Sint-Norbertusinstituut te Duffel
— Mevr. DIERICKX Lieve, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Maria-Theresia te Genk;
— Mevr. DORCHAIN Nadine, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde te Brugge;
— Mevr. EELEN Josée, leerkracht aan het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde te Lier;
— Mevr. GHESQUIÈRE Christiane, leerkracht aan het Technisch Instituut Sint-Elisabeth te Roeselare;
— Mevr. GYKIERE Dominique, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde te Brugge;
— Mevr. HUS Reinhilde, leerkracht aan het Instituut Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. JACQUEMIJNS Hilde, leerkracht aan het Sint-Guido Instituut te Brussel;
— de heer JANSSENS Ludo, leerkracht aan het Sint-Norbertusinstituut te Antwerpen;
— Mevr. KEKUS Daniëlle, leerkracht aan het Regina Mundi Instituut te Genk;
— Mevr. KUMS Eveline, leerkracht aan het Hoger Instituut Sint-Elisabeth te Turnhout;
— de heer KUPPERS Jos, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Maria-Theresia te Genk;
— Mevr. LAMBRECHT Inge, leerkracht aan het Sint-Guido Instituut te Brussel;
— Mevr. LENAERTS Godelieve, leerkracht aan het Hoger Instituut Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. LEROUGE Hilde, leerkracht aan het Sint-Franciscus-instituut te Leuven;
— Mevr. LINGIER Ingrid, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor verpleegkunde te Brugge;
— Mevr. LOOTENS Godelieve, leerkracht aan het Instituut Sint-Jozef voor Psychiatrische verpleging te Brugge;
— Mevr. MAERTENS Veerle, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde « Ic Dien » te Roeselare;
— Mevr. MEYNCKENS Veronique, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te

Turnhout;
— Mevr. MINTEN Dominique, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. NOBEN Gabriëlle, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. NULENS Myriam leerkracht aan het Sint-Lambertuscollege te Bilzen;
— de heer NUYTS Paul, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— de heer OYEN Floribert, leerkracht aan de Vrije Technische School te Leuven;
— Mevr. SCHOLLAERT Christiane, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde te Brugge;
— de heer SCHUL Luc, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. TEMPELAERE Francine, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde « Ic Dien » te Roeselare;
— de heer TEUGELS Marc, leerkracht aan het Stella Marisinstituut te Merksem;
— Mevr. THIENPONDT Rita, leerkracht aan het Vrij Technisch Instituut te Aalst;
— Mevr. VANDENBERGHE Paulette, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde « Ic Dien » te Roeselare;
— Mevr. VAN DER VEKEN Christiane, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde « Ic Dien » te Roeselare;
— de heer VAN HOOF Firmin, leerkracht aan het Sint-Norbertusinstituut voor Verpleegkunde te Duffel;
— Mevr. VAN MIERT Monique, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. VERKINDER Yvettte, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout;
— Mevr. VERSCHUERE Monique, leerkracht aan het Instituut voor Verpleegkunde Sint-Geertruid te Gent;
— Mevr. VINCKIER Maria, leerkracht aan de Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkunde te Brugge;
— Mevr. VOGELS Theresia, leerkracht aan het Hoger Instituut voor Verpleegkunde Sint-Elisabeth te Turnhout.

*

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
[C − 2002/35659]

14 MEI 2002. — Ministerieel besluit
tot vaststelling van het bedrag van de ouderbijdrage in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 29 mei 1984 houdende de oprichting van de instelling Kind en Gezin, inzonderheid op
artikel 4 bis, ingevoegd bij het decreet van 11 juni 1997;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2002 betreffende de erkenning en de subsidiëring van
de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse regering;

Gelet op het advies van de raad van bestuur van Kind en Gezin, gegeven op 28 november 2001,

Besluit :

Artikel 1. Het bedrag van de ouderbijdrage wordt bepaald volgens de schaal die is opgenomen als bijlage bij dit
besluit.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 14 mei 2002.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
M. VOGELS
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Bijlage

VASTGESTELD INKOMEN BIJDRAGE VAN DE OUDERS PER DAG

Van Tot Dag- én
nachtopvang

Opvang
tijdens de

dag

Opvang
tijdens de

nacht

euro euro euro euro euro

0,00 4.957,87 1,49 0,74 0,74

4.957,88 5.577,60 1,74 0,87 0,87

5.577,61 6.197,34 1,98 0,99 0,99

6.197,35 6.817,07 2,23 1,12 1,12

6.817,08 7.436,81 2,48 1,24 1,24

7.436,82 8.056,54 2,73 1,36 1,36

8.056,55 8.676,27 2,97 1,49 1,49

8.676,28 9.296,01 3,72 1,86 1,86

9.297,02 9.915,74 4,46 2,23 2,23

9.915,75 10.535,47 5,21 2,60 2,60

10.535,48 11.155,21 5,95 2,97 2,97

11.155,22 11.774,94 6,69 3,35 3,35

11.774,95 12.394,68 7,44 3,72 3,72

12.394.69 13.634,14 7,93 3,97 3,97

13.634,15 14.873,61 8,43 4,21 4,21

14.873,62 16.113,08 8,92 4,46 4,46

16.113,09 17.352,55 9,42 4,71 4,71

17.352,56 18.592,01 9,92 4,96 4,96

18.592,02 19.831,48 10,41 5,21 5,21

19.831,49 21.070,95 10,91 5,45 5,45

21.070,96 22.310,42 11,40 5,70 5,70

22.310,43 23.549,88 11,90 5,95 5,95

23.549,89 24.789,35 12,39 6,20 6,20

24.789,36 en meer 12,89 6,45 6,45

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 mei 2002 tot vaststelling van het bedrag van de
ouderbijdrage in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,
M. VOGELS

*

Departement Leefmilieu en Infrastructuur
[2002/35685]

Bevordering door verhoging in graad tot directeur-generaal

Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2002 wordt de heer Guy Braeckman met ingang van 1 maart 1996
bevorderd tot directeur-generaal bij het departement Leefmilieu en Infrastructuur, administratie Ruimtelijke Ordening,
Huisvesting en Monumenten en Landschappen.

De Vlaamse minister bevoegd voor het personeelsbeheer is belast met de uitvoering van dit besluit.
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REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

[C − 2002/27485]

27 MARS 2002. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 1997
portant nomination des présidents des Comités subrégionaux de l’Emploi et de la Formation d’Arlon,
Charleroi, Huy-Waremme, Mons-La Louvière, Namur, Nivelles, Tournai-Mouscron et Verviers et des
présidents des Commissions Emploi-Formation-Enseignement de ces Comités

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l’exercice de certaines compétences de la Communauté française
à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret du 15 février 1990 portant approbation de l’accord instituant les Comités subrégionaux de l’Emploi
et de la Formation, conclu à Bruxelles le 24 novembre 1989, entre l’Exécutif de la Communauté française et l’Exécutif
régional wallon, notamment les articles 6 et 19;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 1997 portant nomination des présidents des Comités
subrégionaux de l’Emploi et de la Formation d’Arlon, Charleroi, Huy-Waremme, Mons-La Louvière, Namur,
Nivelles, Tournai-Mouscron et Verviers et des présidents des Commissions Emploi-Formation-Enseignement de ces
Comités, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 10 juillet 1997, 11 décembre 1997 et 19 avril 2001;

Sur la proposition de la Ministre de l’Emploi et de la Formation,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, pour partie, en application de l’article 138 de la Constitution, une matière
visée à l’article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Est prolongé jusqu’au 31 décembre 2002, le mandat du (de la) président(e) du Comité subrégional de
l’Emploi et de la Formation de :

- Arlon : M. Bernard Caprasse;

- Charleroi : M. Marc Debois;

- Huy-Waremme : M. Guy Fryns;

- Mons-La Louvière : M. Jacques Nonclercq;

- Namur : M. Vincent Vagman;

- Nivelles : Mme Mady Dejasse;

- Tournai-Mouscron : M. Edouard Dufrasnes;

- Verviers : M. Nicolas Stassart.

Art. 3. Est prolongé jusqu’au 31 décembre 2002 le mandat du (de la) président(e) de la Commission
Emploi-Formation-Enseignement du Comité subrégional de l’Emploi et de la Formation de :

- Arlon : M. Etienne Micha;

- Charleroi : M. Jean Mayeur;

- Huy-Waremme : M. José Dooms;

- Mons-La Louvière : M. Dominique Geeroms;

- Namur : Mme Myriam Ben Hamida;

- Nivelles : M. Claude Delcroix;

- Tournai-Mouscron : M. Gaston Vanthuyne;

- Verviers : M. Marc Crutzen.

Art. 4. Ces nominations sont valables pour une durée de trois mois prenant cours à la date d’entrée en vigueur
du présent arrêté.

Art. 5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 6. La Ministre de l’Emploi et de la Formation est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Namur, le 27 mars 2002

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

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme M. ARENA
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VERTALING

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

[C − 2002/27485]

27 MAART 2002. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van
30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en
vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvière, Namen, Nijvel, Doornik-Moeskroen
en Verviers en van de voorzitters van de Commissies Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van die comités

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse
Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 15 februari 1990 houdende goedkeuring van het akkoord tot instelling van de
Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming, op 24 november 1989 te Brussel gesloten door de Waalse
Gewestexecutieve en de Franse Gemeenschapsexecutieve, inzonderheid op de artikelen 6 en 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de
Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La
Louvière, Namen, Nijvel, Doornik-Moeskroen en Verviers en van de voorzitters van de Commissies Tewerkstelling-
Vorming-Onderwijs van die comités, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 10 juli 1997,
11 december 1997 en 19 april 2001;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Vorming,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in
artikel 127, § 1, van de Grondwet.

Art. 2. Het mandaat van de voorzitter of voorzitster van de volgende Subregionale comités voor arbeidsbemid-
deling en vorming wordt tot 31 december 2002 verlengd :

- Aarlen : de heer Bernard Caprasse;

- Charleroi : de heer Marc Debois;

- Hoei-Borgworm : de heer Guy Fryns;

- Bergen-La Louvière : de heer Jacques Nonclercq;

- Namen : de heer Vincent Vagman;

- Nijvel : Mevr. Mady Dejasse;

- Doornik-Moeskroen : de heer Edouard Dufrasnes;

- Verviers : de heer Nicolas Stassart.

Art. 3. Het mandaat van de voorzitter of voorzitster van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van
de volgende Subregionale comités voor arbeidsbemiddeling en vorming wordt tot 31 december 2002 verlengd :

- Aarlen : de heer Etienne Micha;

- Charleroi : de heer Jean Mayeur;

- Hoei-Borgworm : de heer José Dooms;

- Bergen-La Louvière : de heer Dominique Geeroms;

- Namen : Mevr. Myriam Ben Hamida;

- Nijvel : de heer Claude Delcroix;

- Doornik-Moeskroen : de heer Gaston Vanthuyne;

- Verviers : de heer Marc Crutzen.

Art. 4. Deze benoemingen gelden voor drie maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2002.

Art. 6. De Minister van Tewerkstelling en Vorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 maart 2002.

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

De Minister van Tewerkstelling en Vorming,
Mevr. M. ARENA
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[S − C − 2002/31220]
31 JANUARI 2002. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering houdende benoeming van de leden van het Beheers-
comité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en
werking van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemidde-
ling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 november 1995 houdende benoeming van de leden van het
Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
15 februari 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 houdende benoeming
van de leden van het Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke
Dienst voor Arbeidsbemiddeling;

Gelet op de beraadslaging van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
van 31 januari 2002.

Op voordracht van de Minister belast met Werkgelegenheid, Econo-
mie, Energie en Herwaardering van de wijken.

Besluit :

Artikel 1. De hierna vermelde personen worden met ingang van
1 februari 2002 voor een periode die maximaal tot zes maand na de
hernieuwing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad mag duren,
aangewezen als lid van het Beheerscomité van de Brusselse Geweste-
lijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

a) als vertegenwoordigers van de werkgevers
1° - Franse taalrol :
Mevr. G. LAMBORAY
Mevr. F. NYSSENS
De heer J-J VANDEN BROECK
Mevr. F. WERTH
2° - Nederlandse taalrol
De heer C. FRANZEN
De heer F. DE KEYSER
Mevr. M. FARINA
b) als vertegenwoordigers van de werknemers
1° - Franse taalrol :
De heer P. VAN MUYLDER
De heer R. MANCHON
Mevr. P. BIARD
De heer D. PIERSOEL
De heer P. VANDENABEELE
2° - Nederlandse taalrol
De heer R. NERINCKX
Mevr. S. ROSVELDS

Art. 2. De verdeling van de leden over de respectieve taalgroepen
zoals bepaald in artikel 1, wordt bevestigd.

Art. 3. Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
16 november 1995 houdende benoeming van de leden van het
Beheerscomité van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeids-
bemiddeling wordt opgeheven;

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2002.

Art. 5. De Minister, bevoegd voor Werkgelegenheid, wordt belast
met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 31 januari 2002.

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

E. TOMAS

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[S − C − 2002/31220]
31 JANVIER 2002. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale portant nomination des membres du Comité de
Gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonction-
nement de l’Office régional bruxellois de l’Emploi;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 novembre 1995 portant nomination des membres du Comité de
gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
15 février 2001 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 novembre 1995 portant nomination des
membres du Comité de Gestion de l’Office régional bruxellois de
l’Emploi;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 31 janvier 2002.

Sur proposition du Ministre chargé de l’Emploi, de l’Economie, de
l’Energie et de la Revitalisation des quartiers.

Arrête :

Article 1er. Sont nommés pour une période s’étalant au maximum
jusqu’à six mois après le renouvellement du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale et à partir du 1 er février 2002, comme membres du
Comité de Gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi : les
personnes reprises cidessous

a) membres représentant les employeurs
1° - Groupe linguistique francophone :
Mme G. LAMBORAY
Mme F. NYSSENS
M. J-J VANDEN BROECK
Mme F. WERTH
2° - Groupe linguistique néerlandophone :
M. C. FRANZEN
M. F. DE KEYSER
Mme M. FARINA
b) membres représentant les travailleurs
1° - Groupe linguistique francophone :
M. P. VAN MUYLDER
M. R. MANCHON
Mme P. BIARD
M. D. PIERSOEL
M. P. VANDENABEELE
2° - Groupe linguistique néerlandophone
M. R. NERINCKX
Mme S. ROSVELDS

Art. 2. L’appartenance des membres aux groupes linguistiques
respectifs comme indiqué à l’article 1er est confirmée.

Art. 3. L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
du 16 novembre 1995 portant nomination des membres du Comité de
Gestion de l’Office régional bruxellois de l’Emploi est abrogé;

Art. 4. Cet arrêté entre en vigueur au 1er février 2002.

Art. 5. Le Ministre, compétent en matière d’Emploi, est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2002.

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie, de la Revitalisation
des quartiers,

E. TOMAS
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OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

[C − 2002/03237]
29 APRIL 2002. — Besluit van de Commissie voor het Bank- en

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

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen,

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

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

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op
het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 27 maart 2002
en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 april 2002, evenals
de sedertdien ingetreden wijzigingen,

Besluit :

Artikel 1. De op 27 maart 2002 opgemaakte lijst van de naamloze
vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen
die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben,
wordt als volgt gewijzigd :

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

door de weglating van :

ARIANE GROUP, Charleroise Steenweg 23, 1060 Brussel;

TRACTEBEL, Troonplein 1, 1000 Brussel.

In de rubriek ″Vennootschappen waarvan de effecten in het publiek
zijn verspreid als gevolg van een openbaar aanbod tot inschrijving, een
openbaar aanbod tot verkoop of een openbaar aanbod tot omruiling,
dan wel omdat zij voorheen waren opgenomen in de notering van een
effectenbeurs″

door de inschrijving van :

BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, Leopold de Wael-
plaats 26, 2000 Antwerpen.

Brussel, 29 april 2002.

De Voorzitter,

E. WYMEERSCH

*

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

[C − 2002/11196]

Raad voor de Mededinging
Kennisgeving. — Voorafgaande aanmelding van een concentra-

tie. — Zaak nr. CONC - C/C - 02/0029. — Electrabel Customer
Solutions S.A./Intercommunale Ideg S.C.R.L.

Op 21 mei 2002, ontving de Raad voor de Mededinging een
aanmelding van een beoogde concentratie in de zin van artikel 12, § 1,
van de wet tot bescherming van de economische mededinging,
gecoördineerd op 1 juli 1999 (Belgisch Staatsblad van 1 september 1999),
waarin werd meegedeeld dat Electrabel Customer Solutions S.A.,
dochter van Electrabel, de in aanmerking komende afnemers verwerft
van de Intercommunale Ideg S.C.R.L.

Volgens de aanmelding, heeft de concentratie betrekking op sector
van de elektriciteitslevering aan in aanmerking komende afnemers in
België.

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

[C − 2002/03237]
29 AVRIL 2002. — Arrêté de la Commission bancaire et financière

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

La Commission bancaire et financière,

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

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

Vu la liste des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à
l’épargne arrêtée au 27 mars 2002, publiée au Moniteur belge du
19 avril 2002, et les modifications intervenues depuis cette date,

Arrête :

Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à la liste au
27 mars 2002 des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par
actions faisant ou ayant fait publiquement appel à l’épargne :

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

par l’omission de :

ARIANE GROUP, chaussée de Charleroi 23, 1060 Bruxelles;

TRACTEBEL, place du Trône 1, 1000 Bruxelles.

A la rubrique ″Sociétés dont les titres sont répandus dans le public,
suite à une offre publique en souscription, une offre publique de vente
ou une offre publique d’échange ou suite à une inscription antérieure à
la cote d’une bourse de valeurs mobilières″

par l’inscription de :

BOUWONDERNEMING VOORUITZICHT, Leopold de Wael-
plaats 26, 2000 Antwerpen.

Bruxelles, le 29 avril 2002.

Le Président

E. WYMEERSCH

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES

[C − 2002/11196]

Conseil de la Concurrence
Avis. — Notification préalable d’une opération de concentra-

tion. — Affaire n° CONC - C/C - 02/0029. — Electrabel Customer
Solutions S.A./Intercommunale Ideg S.C.R.L.

Le 21 mai 2002, le Conseil de la Concurrence a reçu notification d’une
concentration au sens de l’article 12, § 1er, de la loi sur la protection de
la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (Moniteur
belge du 1er septembre 1999) de laquelle il ressort que Electrabel
Customer Solutions S.A., filiale d’Electrabel acquiert la clientèle éligible
de l’Intercommunale Ideg S.C.R.L.

D’après la notification, le secteur économique concerné par cette
opération est celui de la fourniture d’électricité aux clients éligibles en
Belgique.
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De Raad voor de Mededinging verzoekt belanghebbende derden hun
eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie
kenbaar te maken, bij voorkeur voor 11 juni 2002.

Deze opmerkingen kunnen per fax of per post, onder vermelding van
referentie CONC - C/C - 02/0029, aan onderstaand adres worden
toegezonden :

Ministerie van Economische Zaken, Bestuur Handelsbeleid, Korps
Verslaggevers, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel.
Fax : (02) 206 56 24.

*

MINISTERIE VAN VERKEER
EN INFRASTRUCTUUR

[C − 2002/14137]
3 MEI 2002. — Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde

inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/u. en
de rijbaankussens

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Aan de wegbeheerders

1. Voorafgaande beschouwingen
Het eerste deel van de omzendbrief is voornamelijk gewijd aan de

wijzigingen van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling
van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de
openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten
voldoen; daarom is het nuttig eens opnieuw het kader te schetsen
waarin die regelgeving tot stand is gekomen.

Een besluit van 1983 heeft de aanlegvereisten vastgesteld voor de
verkeersdrempels (korte inrichtingen - 4,80 m) en in een omzendbrief
waren de technische aspecten geregeld.

In de loop van de volgende jaren zijn andere constructies bedacht, in
’t bijzonder de verkeersplateaus zoals ze gewoonlijk worden genoemd.

Slechts na langdurige besprekingen, vooral in de parlementaire
commissie, zijn de maatregelen van 1998 ingevoerd.

Ze hergroepeerden de aanlegvereisten van de inrichtingen die tot
doel hebben de snelheid te beperken tot 30 km per uur, onder de
benaming « verhoogde inrichtingen », waarbij het zowel gaat om de
verkeersdrempels van 1983 als om de verkeersplateaus; daarenboven
werden in de bijlagen van het besluit technische voorschriften voor de
inrichtingen bepaald.

Intussen waren heel wat verkeersplateaus aangelegd die echter niet
altijd voldeden aan de strikte geometrische kenmerken en aan de aard
van het verkeer dat er over heen moet.

Uit de ervaring is gebleken dat de regelgeving, in haar geheel,
positief is. Toch zijn sommige bijzondere aspecten over het hoofd
gezien en op het gebied van de voorschriften was een herziening
noodzakelijk, aangezien in geen toleranties inzake constructie voorzien
was.

Een tweede deel van de omzendbrief behandelt de rijbaankussens.
De omzendbrief beoogt de wegbeheerders te informeren over geome-
trische kenmerken, aanlegvereisten en signalisatie van deze inrichtin-
gen. Deze richtlijnen vormen de aanzet tot een reglementair kader
terzake.

2. Wijziging van het koninklijk besluit betreffende de verhoogde
inrichtingen

2.1. Draagwijdte van de wijzigingen
Het wijzigingsbesluit beoogt de in de praktijk vastgestelde tekort-

komingen ongedaan te maken en tevens de wegbeheerders een
bijkomende termijn te geven om de niet conforme inrichtingen aan te
passen.

Le Conseil de la Concurrence invite les tiers concernés à transmettre
leurs observations éventuelles sur l’opération de concentration de
préférence avant le 11 juin 2002.

Ces observations peuvent être envoyées par télécopie ou par courrier
sous la référence CONC - C/C - 02/0029 à l’adresse suivante :

Ministère des Affaires économiques, Direction de la Politique com-
merciale, Corps des Rapporteurs, North Gate III, boulevard du Roi
Albert II 16, 1000 Bruxelles. Télécopieur : (02) 206 56 24.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
ET DE L’INFRASTRUCTURE

[C − 2002/14137]
3 MAI 2002. — Circulaire ministérielle

relative aux dispositifs surélevés,
destinés à limiter la vitesse à 30 km/h et aux coussins

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Aux gestionnaires de voirie

1. Préalable.
Si la première partie de la présente circulaire est avant tout consacrée

aux modifications de l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les
conditions d’implantation des dispositifs surélevés sur la voie publique
et les prescriptions techniques auxquelles ceux-ci doivent satisfaire, il
est utile de rappeler le cadre dans lequel cette réglementation a vu le
jour.

En 1983, un arrêté fixait les conditions d’implantation des ralentis-
seurs de trafic (dispositifs courts - 4,80 m) alors qu’une circulaire en
réglait les aspects techniques.

Au fil des ans, d’autres dispositifs ont vu le jour et tout particulière-
ment ce que l’on appelle communément des plateaux.

Ce n’est qu’après de très longs débats et notamment en commission
parlementaire que les dispositions de 1998 ont été prises.

Elles regroupaient les conditions d’implantation des dispositifs
visant à limiter la vitesse à 30 km/h sous la dénomination « dispositifs
surélevés », concernant tant les ralentisseurs de trafic de 1983 que les
plateaux mais aussi et surtout fixaient dans leurs annexes des normes
de construction de ces dispositifs.

C’est que, sur le terrain, les plateaux s’étaient multipliés mais ne
répondaient pas toujours à des caractéristiques géométriques rigoureu-
ses et qui tiennent compte en outre du type de trafic qui doit les
emprunter.

A l’expérience, cette réglementation s’est avérée globalement posi-
tive, mais, certaines particularités avaient été omises et, s’agissant des
normes, une révision s’imposait car aucune tolérance de construction
n’avait été prévue.

Une deuxième partie de la circulaire traite des coussins. La circulaire
vise à informer les gestionnaires de voirie des caractéristiques géomé-
triques, des exigences liées à l’aménagement et de la signalisation de
ces dispositifs. Ces directives constituent le premier pas vers un cadre
réglementaire en la matière.

2. Modification de l’arrêté royal relatif aux dispositifs surélevés

2.1. Portée des modifications
Le but du présent arrêté modificatif est de rencontrer les difficultés

enregistrées sur le terrain et aussi de donner aux gestionnaires de
voiries un délai supplémentaire pour adapter les dispositifs non
conformes.
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2.2. Analyse van de wijzigingen betreffende de aanlegvereisten

2.2.1. Het opschrift van het besluit is aangevuld, niet om zuiver
formele redenen, maar om duidelijk te maken dat het slechts betrekking
heeft op de inrichtingen «30 km/u» in samenhang met de bepalingen
van artikel 22ter van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

2.2.2. Artikel 1 is gewijzigd om het geval te regelen van verkeerspla-
teaus die slechts één helling hebben. Op het eerste gezicht kan dit
paradoxaal lijken, maar in de praktijk is vastgesteld dat het, rekening
houdend met de plaatsgesteldheid (vooral wegens hellingen op de
wegen), niet in elk geval afzonderlijk mogelijk was conventionele
verkeersplateaus aan te leggen met een op- en afrit aan elke kant of aan
alle toegangen.

In zo’n geval zal de inrichting afgebakend moeten worden met de
voorziene markering en dit eveneens aan de kant waar een op- of
afrithelling niet kan aangebracht worden op de plaats waar die op- of
afrit normaal moest voorkomen.

2.2.3. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 1998 bepaalt de
algemene aanlegvereisten voor de inrichtingen.

De eerste wijziging is zuiver vormelijk van aard : ze beoogt de
overeenstemming van de Nederlandse en de Franse tekst; de andere
wijzigingen zijn substantiëler :

— De mogelijkheid wordt ingevoerd om verkeersplateaus aan te
leggen vóór een kruispunt, in een rijstrook bestemd voor het rechts-
afslaand verkeer en fysisch gescheiden van de andere rijstroken, dit
buiten de voorwaarden die vastgesteld zijn voor hun aanleg in
’t algemeen, nl. op het gebied van de snelheid.

Het gaat in dit geval om stroken voor rechtsafslaand verkeer die niet
noodzakelijk beschermd zijn door driekleurige verkeerslichten en waar
het nuttig is het verkeer te vertragen om het verlies van de voorrang
kracht bij te zetten en/of oversteekplaatsen voor voetgangers en/of
fietsers te beschermen.

Het ligt voor de hand dat die mogelijkheid geval per geval
onderzocht moet worden en dat de inrichting in haar geheel met grote
zorgvuldigheid bestudeerd moet worden.

— De andere belangrijke wijziging van artikel 2, is de mogelijkheid
om verhoogde inrichtingen aan te leggen op elk type van weg : met
voorrang aan rechts of voorrang door middel van borden B15 of B9.

De wegbeheerder moet dus afwegen of hij in de voorwaarden van 1°
en van de andere aanlegcriteria van artikel 3 en volgende, die
inrichtingen tot stand brengt.

Al wordt er nu meer ruimte gelaten inzake aanlegmogelijkheden,
toch moet er worden uitgegaan van een globale benadering die beoogt,
op een optimale manier, de betrokken straat of zone te beveiligen,
rekening houdend met het verkeer op de hoofdweg met voorrang.

De andere wijzigingen hebben enkel betrekking op de coördinatie
van de tekst van het koninklijk besluit.

2.3. Artikel 3 van het besluit van 1998 is gewijzigd met volgend doel :

— de mogelijkheid te kunnen invoeren een verkeersdrempel slechts
op een gedeelte van de rijbaan aan te leggen, nl. wanneer die rijbaan
fysisch gescheiden is van het andere gedeelte.

Dit type kan dienstig zijn wanneer de inrichting gebruikt wordt als
poorteffect bij het binnenrijden van een bebouwde kom of van een
andere gevoelige zone.

— over te kunnen gaan tot de aanleg van een verkeersdrempel op een
afstand van minder dan 75 m.

In de praktijk is inderdaad gebleken dat het in sommige gevallen
(schooltoegangen die dicht bij elkaar liggen, zones die in een belang-
rijke looproute van overstekende voetgangers liggen, enz...) van nut
kan zijn een kortere afstand dan 75 m tussen verhoogde inrichtingen
onderling te hebben.

2.4. De wijzigingen in artikel 4 met betrekking tot de verkeerspla-
teaus zijn dezelfde als die betreffende de verkeersdrempels.

Er is daarenboven in bepaald dat verkeersplateaus aangelegd mogen
worden in bochten voor zover de op- en afritten ervan buiten de bocht
liggen en ze perfect zichtbaar zijn.

2.2. Détail des modifications en matière de critères d’implantation.

2.2.1. Le titre de l’arrêté a été complété non pour des raisons
purement formelles mais pour signifier de manière explicite qu’il ne
concerne que des dispositifs « 30 km/h » en corrélation avec les
dispositions de l’article 22ter de l’arrêté royal du 1er décembre 1975
portant règlement général sur la police de la circulation routière.

2.2.2. L’article 1er a été modifié pour prévoir le cas de plateaux qui ne
comporteraient qu’une seule pente d’accès. A priori, cela peut paraı̂tre
paradoxal mais, sur le terrain, il a été constaté que compte tenu de la
configuration des lieux (notamment les pentes en voiries), il n’était pas
possible dans tous les cas de figure de mettre en oeuvre des plateaux
classiques avec une rampe d’accès de part et d’autre ou à toutes leurs
entrées.

Il conviendra dans ce cas précis de délimiter l’équipement avec le
marquage prévu et ce, y compris, du côté où une rampe d’accès ne peut
être aménagée à hauteur de l’endroit où elle aurait dû l’être.

2.2.3. L’article 2 de l’arrêté royal de 1998 fixe les critères généraux
d’implantation des dispositifs.

Si la première modification est de pure forme pour faire concorder les
textes français et néerlandais, les autres modifications sont plus
substantielles :

— Il est prévu que des plateaux peuvent être implantés avant un
carrefour dans une bande de circulation destinée aux vireurs à droite et
séparée physiquement des autres bandes de circulation et ce en dehors
des conditions prévues pour leur implantation générale et notamment
en matière de vitesse.

Il s’agit en l’occurrence de bandes de tourne à droite qui ne sont pas
nécessairement couvertes par une signalisation lumineuse tricolore et
où il est adéquat de ralentir la circulation pour conforter la perte de
priorité et/ou protéger les passages pour piétons et/ou les cyclistes.

Il est tout à fait évident que cette opportunité devra être examinée au
cas par cas et que les aménagements devront être particulièrement bien
étudiés.

— l’autre modification fondamentale de l’article 2 concerne la
possibilité d’installer des dispositifs surélevés sur tout type de voirie :
à priorité de droite ou prioritaire par signaux B15 ou B9.

Ce sera donc au gestionnaire d’apprécier si, dans les conditions du 1°
et des autres critères d’implantation des articles 3 et suivants, il compte
mettre en oeuvre ces dispositifs.

Si une plus grande latitude est laissée en l’espèce, elle doit
évidemment s’apprécier dans une approche globale visant à sécuriser
de manière optimale la rue ou la zone en cause tout en tenant compte
de la circulation sur l’axe principal prioritaire.

Les autres modifications visent seulement à coordonner le texte de
l’arrêté royal.

2.3. L’article 3 de l’arrêté de 1998 est modifié afin de :

— prévoir de n’installer un ralentisseur de trafic que sur une partie
de la chaussée dès lors que celle-ci est séparée par un moyen physique
de l’autre partie.

Ce type de pratique peut s’avérer utile lorsque le dispositif est utilisé
comme effet de porte à l’entrée d’une agglomération ou d’une zone
sensible de celle-ci.

— prévoir l’installation de ralentisseurs de trafic à une distance
inférieure à 75 m.

De l’expérience sur le terrain, il ressort en effet que, dans certains cas
(entrées d’écoles rapprochées, zones d’échanges importantes dans le
cheminement de piétons, etc...) il peut s’avérer utile de descendre
en-dessous de la distance de 75 m entre dispositifs.

2.4. Les modifications de l’article 4 s’agissant des plateaux, sont
identiques à celles relatives aux ralentisseurs de trafic.

Il est en plus prévu que des plateaux peuvent être installés dans des
virages dès lors que les rampes d’accès et de sorties soient situées en
dehors de ceux-ci et soient parfaitement perceptibles.
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2.5. De aanvulling bij artikel 5 sluit aan bij de wijziging van artikel 1,
wanneer het een verkeersplateau betreft dat niet aan al zijn toegangen
een helling heeft.

Het spreekt vanzelf dat in dit geval de fictieve afbakening van de
hellingen op een realistische manier uitgevoerd moet worden en in de
onmiddellijke nabijheid van de werkzame zone van het verkeerspla-
teau. Dit is van belang gezien de geldende snelheidsbeperking van
30 km/u op het verkeersplateau.

2.6. Dan was er nog het probleem van de overgangstermijn die
bepaald was in het besluit van 1998.

In dit opzicht kan de laksheid van sommige besturen worden
betreurd.

De termijnen om de inrichtingen in orde te brengen zijn dan ook
opgedeeld volgens graad en hinder die ze voor het verkeer teweeg
kunnen brengen.

Tegen 1 november 2002 moeten de verhoogde inrichtingen die als «te
hard» beschouwd moeten worden, verwijderd of aangepast worden.

Voor de zachtere inrichtingen daarentegen, voor niet conforme
markeringen - voorzover die geen aanleiding geven tot verwarring of
voorzover ze niet afwezig zijn - is een soepelere regeling uitgewerkt
(cf. nieuw artikel 8).

Deze aanpassingen moeten uitgevoerd worden ter gelegenheid van
herstelwerkzaamheden of belangrijke werken aan die inrichtingen.

2.7. Het uitgangspunt voor de maatregelen die in dit wijzigings-
besluit zijn opgenomen is, net als bij het oorspronkelijke besluit
overigens, inrichtingen te hebben die bestemd zijn om de snelheid
waarmee gereden wordt fysisch af te remmen, zonder evenwel
onaanvaardbare dwang te creëren of tegen het beoogde doel in te gaan,
nl. de verkeersveiligheid verbeteren en de verkeersleefbaarheid langs
onze wegen en straten te verhogen.

2.8. Wat de technische bijlagen betreft, is, zowel voor de drempels als
de verkeersplateaus, zoveel mogelijk rekening gehouden met de in de
praktijk opgedane ervaring :

— er zijn toleranties ingevoerd voor de geometrische kenmerken van
de verhoogde inrichtingen en hun markering.

— meer in ’t bijzonder voor de verkeersplateaus zijn verduidelijkin-
gen aangebracht op het gebied van de mogelijke hoogten ervan. Hierbij
is in de mate van het mogelijke geprobeerd rekening te houden met de
realiteit en tevens inrichtingen te blijven hebben die effectief zijn met
betrekking tot het nagestreefde doel. Zo worden verkeersplateaus met
sinusoı̈dale op- en afrit met een lengte van de op-/afrit van 1,70 m en
2,40 m op wegen, gebruikt door autobussen, niet langer toegestaan.
Lage vloerbussen of bussen die uitgerust zijn met installaties die de
toegang voor personen met een handicap moeten vergemakkelijken,
ondervonden moeilijkheden op deze verkeersplateaus.

3. Rijbaankussens
Inzake hulpmiddelen waarvan de wegbeheerders gebruik maken om

snelheidsvermindering af te dwingen en nader bepaald in de context
van de zgn. verhoogde inrichtingen, wordt meer en meer een beroep
gedaan op rijbaankussens.

In deze omzendbrief wordt desbetreffend de stand van zaken
opgemaakt; er is nl. vastgesteld dat deze rijbaankussens nogal op een
empirische manier zijn gebruikt en bovendien waren hun kenmerken
uit technisch oogpunt niet erg homogeen.

De omzendbrief beoogt dus het volgende te omschrijven :
— de inrichtingen, rijbaankussens genoemd en hun geometrische

kenmerken;
— de aanlegcriteria die in aanmerking moeten genomen worden;
— de aanlegwijze;
— de signalisatie en de middelen om de inrichtingen zichtbaar te

maken voor de bestuurders.
3.1. Rijbaankussens en hun geometrische kenmerken.
3.1.1. Definitie
Voor het eerst gebruikt in Berlijn, bestaan ze uit een verhoging van de

rijbaan, maar anders dan de conventionele verhoogde inrichtingen die
gereglementeerd zijn (koninklijk besluit van 9 oktober 1998) en die de
snelheid tot 30 km per uur beogen te matigen, strekken ze zich niet uit
over de volledige breedte van de rijbaan.

Het doel ervan is minder hinder teweeg te brengen voor de
voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer en voor de zware voertui-
gen, terwijl dan anderzijds de andere voertuigen, behalve de tweewie-
lers, gedwongen worden half over de inrichting te rijden zodat een
vertragingseffect ontstaat.

3.1.2. Geometrische kenmerken
Het rijbaankussen moet beantwoorden aan de dubbele vereiste van

doeltreffendheid en aanvaardbaarheid.
Al moet het overschrijden ervan dus tot een zeker ongemak leiden,

toch moet rekening gehouden worden met het wegcontact van de
voertuigen.

2.5. Le complément de l’article 5 est la conséquence de la modifica-
tion de l’article 1 dès lors qu’un plateau n’est pas pourvu de rampes à
tous ses accès.

Il va de soi que dans ce cas de figure, la délimitation « fictive » des
rampes doit être conçue de manière réaliste et rapprochée de la zone
opérationnelle du plateau. Ceci est important en raison de la limitation
de vitesse en vigueur de 30 km/h sur le plateau.

2.6. Restait la problématique de la période transitoire établie dans
l’arrêté de 1998.

L’on peut regretter le laxisme d’aucuns en cette affaire.

Les délais pour la mise en ordre des dispositifs ont dès lors été
ventilés selon qu’ils peuvent ou non être une source de gêne excessive
à la circulation.

Pour le 1er novembre 2002, les dispositifs surélevés que l’on doit
qualifier de « trop durs » devront être soit enlevés soit adaptés.

Par contre, des dispositions plus souples ont été adoptées s’agissant
des plateaux plus doux ou encore de marquages non conformes dès lors
qu’ils ne prêtent pas à confusion ou qu’ils ne sont pas inexistants
(cf. article 8 nouveau).

Ces adaptations interviendront lors de la réfection ou de travaux
importants auxdits dispositifs.

2.7. L’économie des mesures prises dans cet arrêté modificatif, tout
comme l’arrêté initial au demeurant, vise à mettre en oeuvre des
équipements destinés à apaiser les vitesses pratiquées et ce de manière
physique sans toutefois créer des contraintes inacceptables ni bien
évidemment aller à l’encontre du but recherché : accroı̂tre la sécurité de
la circulation et améliorer les conditions et les qualités de vie le long de
nos routes et rues.

2.8. S’agissant des annexes techniques et ce tant pour les ralentisseurs
de trafic que pour les plateaux, il a été tenu compte - autant que faire se
peut de l’expérience du terrain :

— des tolérances ont été prévues dans les caractéristiques géométri-
ques des dispositifs surélevés et leur marquage.

— pour ce qui concerne plus particulièrement les plateaux, des
clarifications ont en outre été apportées dans les hauteurs possibles
desdits dispositifs en tentant, ici également autant que faire se peut, de
tenir compte des réalités du terrain tout en maintenant des dispositifs
opérants par rapport au but recherché. Les plateaux avec une rampe
d’accès et de sortie sinusoı̈dale dont la longueur est de 1,70 m et 2,40 m
sur les routes ne seront plus autorisés. Les bus à plancher bas ou les bus
équipés d’installations qui facilitent l’accès aux personnes handicapées
ont connu des difficultés sur ces plateaux.

3. Des coussins
Dans l’arsenal des moyens mis en oeuvre par les gestionnaires pour

réduire les vitesses et plus particulièrement les dispositifs que l’on a
qualifiés de surélevés, l’on a de plus en plus recours aux coussins.

La présente circulaire vise à faire le point sur le sujet car il a été
constaté que ces coussins étaient utilisés de manière fort empirique et
de plus leurs caractéristiques techniques étaient fort peu homogènes.

La présente circulaire vise donc à définir :
— les dispositifs dénommés coussins et leurs caractéristiques géo-

métriques;
— les critères d’implantation à retenir;
— les modes d’implantation;
— la signalisation et les moyens de rendre ces dispositifs perceptibles

par les conducteurs.
3.1. Des coussins et leurs caractéristiques géométriques.
3.1.1. Définition
Employés pour la première fois à Berlin, les coussins consistent en

des surélévations implantées en chaussée mais à la différence des
dispositifs surélevés faisant l’objet des dispositions réglementaires
(arrêté royal du 9 octobre 1998) et visant à limiter la vitesse à 30 km/h,
ils ne s’étendent pas sur toute la largeur de celle-ci.

Le but est d’apporter moins de contraintes aux véhicules des
transports en commun et aux véhicules lourds tout en imposant aux
autres véhicules - sauf les deux roues - le passage à moitié sur ledit
dispositif et créant de la sorte un effet de ralentissement.

3.1.2. Caractéristiques géométriques
Le coussin doit répondre à la double exigence d’efficacité et

d’acceptabilité.
Par ailleurs, s’il doit amener à un inconfort lors de son franchisse-

ment, il convient de tenir compte de la garde au sol des véhicules.

23813BELGISCH STAATSBLAD — 31.05.2002 — MONITEUR BELGE



Het is niet a priori een inrichting voor 30 km/u, alhoewel ze,
rekening houdend met bepaalde geometrische kenmerken van bijzon-
dere aard, in bijkomende orde gebruikt zou kunnen worden in
zones 30.

Het is van wezenlijk belang dat de volgende geometrische kenmer-
ken worden gehanteerd :

— een breedte tussen 1,75 m en 1,90 m. Indien de weg frequent
gebruikt wordt door bussen, autocars en vrachtwagens, moet de
breedte herleid worden tot 1,75 m;

— breedte van het vlakke gedeelte : tussen 1,15 en 1,25 m;
— breedte van de zijhellingen : (schuine zijden) van 30 tot 35 cm;
— breedte van de hellingen vooraan en achteraan (schuine zijden) :

tussen 45 en 50 cm; die breedte mag worden herleid tot 30 cm in een
zone 30.

Bij de technische kenmerken is dit het aspect dat de grootste
aandacht moet krijgen.

Afgeschuinde zijden die niet deugdelijk zijn uitgevoerd, kunnen
bijzonder gevaarlijk zijn, vooral voor de tweewielers.

— lengte : tussen 3 en 4 m; in een zone 30 mag de lengte
teruggebracht worden tot 1,70 m.

— hoogte : van 6 tot 7 cm; 7 cm is een maximum hoogte. Inrichtingen
met een hoogte van minder dan 6 cm moeten vermeden worden omdat
het obstakel dan elke doeltreffendheid mist en met grote snelheid
overschreden wordt. Er zal dan geluidshinder ontstaan.

Planzicht

Lengteprofiel

Dwarsprofiel

Nous n’avons pas affaire a priori à un dispositif 30 km/h, bien qu’il
puisse, compte tenu de certaines caractéristiques géométriques spécifi-
ques, être utilisé complémentairement dans les zones 30.

Il est essentiel de respecter les caractéristiques géométriques suivan-
tes :

— largeur entre 1,75 m et 1,90 m. Si la route est fréquentée
régulièrement par des bus, cars et camions, la largeur sera réduite
à 1,75 m;

— largeur de la partie plane : entre 1,15 et 1,25 m;
— largeur des pentes latérales : (chanfreins) de 30 à 35 cm;
— largeur des pentes avant et arrière (chanfreins) entre 45 et 50 cm,

cette largeur peut être réduite à 30 cm en zone 30.

Dans les caractéristiques techniques, c’est l’aspect qui doit retenir la
plus grande attention.

Des chanfreins mal réalisés peuvent s’avérer particulièrement dan-
gereux en particulier pour les deux roues.

— longueur : entre 3 et 4 m; elle peut être réduite à 1,70 m en zone 30.

— hauteur : de 6 à 7 cm; 7 cm étant une hauteur maximale. Il convient
d’éviter des dispositifs d’une hauteur inférieure à 6 cm car le dispositif
perd toute efficacité et est alors franchi à grande vitesse, créant en outre
des nuisances sonores.

Vue en plan

Profil en long

Profil en travers
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3.2. Aanlegcriteria

De criteria die in aanmerking moeten worden genomen voor de
aanleg van de inrichtingen alsook de manier van aanleg, zijn essentieel
voor een correcte en samenhangende uitvoering.

Op het gebied van de aanlegcriteria moeten de volgende principes
voor ogen worden gehouden :

— de rijbaankussens mogen slechts aangelegd worden op openbare
wegen waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur en, rekening
houdend met de context, niet onmiddellijk bij, maar op een afstand van
minstens 100 m na het begin van de beperking »;

— ze mogen niet aangelegd worden in de bochten, op of in
kunstwerken en op openbare wegen waar de helling 6 % of meer
bedraagt;

— er mogen meerdere inrichtingen opeenvolgend worden aange-
legd; in dit geval past het zich te inspireren op dezelfde maatstaven als
die voor de verhoogde inrichtingen voor 30 km/u, nl. ± 75m.

Het rijbaankussen beoogt op de eerste plaats een poorteffect te
creëren of een bijkomend element van snelheidsverlaging te zijn :

— de inrichtingen worden aangelegd op ten minste 15 m van een
kruispunt;

— ze mogen niet doorsneden worden door een oversteekplaats voor
voetgangers, maar deze wel flankeren.

3.3. Wijze van aanleg

De planning bij de aanleg van een inrichting voor vertraging van het
verkeer is even belangrijk en misschien wel belangrijker dan de
aanlegcriteria zelf; overigens is deze opmerking van belang telkens
wanneer men een of andere inrichting wil aanleggen die bedoeld is om
snelheidsvermindering af te dwingen.

Er moet tegelijkertijd geprobeerd worden het gestelde doel te
bereiken, maar ook moeten gevaarlijke gedragingen, die aan de
oorsprong kunnen liggen van ongevallen, wat natuurlijk het toppunt
zou zijn, worden vermeden. De inrichtingen moeten daarenboven zo
zijn opgevat dat ze kleine fouten van de bestuurders niet meteen
afstraffen.

Tenslotte moet ruim aandacht worden besteed aan de aspecten die
verband houden met de omgeving (esthetiek, hinder (in ’t bijzonder
geluid)).

3.3.1. Algemene bepalingen

3.3.1.1. De overlangse aslijn van de inrichting moet evenwijdig zijn
met de aslijn van de rijbaan.

3.3.1.2. Wanneer de rijbaan twee rijstroken omvat of het equivalent
hiervan, moet één rijbaankussen per rijstrook worden aangelegd. De
bijzondere vereisten worden hierna weergegeven (zie ook 3.3.2.1.)

3.3.1.3. De technische vereisten, bepaald onder 3.1.2. moeten in acht
worden genomen en het is van bijzonder belang er zich van te
vergewissen of het obstakel een deugdelijk geheel met de rijbaan
uitmaakt in geval gebruik wordt gemaakt van geprefabriceerde inrich-
tingen.

3.3.1.4. Het niveauverschil bij het begin moet minder dan 0,5 cm zijn.

3.3.2. Voorbeelden van aanleg

3.3.2.1. Inrichtingen naast elkaar

De werkwijze is verschillend naargelang van de breedte van de
rijbaan.

Er moet worden vermeden dat de bestuurder in het midden van de
rijbaan gaat rijden om het vertragingseffect te ontlopen; het verdient
dus aanbeveling om telkens waar het mogelijk is een behoorlijke
scheiding van de rijrichtingen tot stand te brengen.

De mogelijkheid bestaat om een rijbaankussen slechts op het gedeelte
van de rijbaan aan te leggen dat bestemd is voor 1 richting, nl. wanneer
die rijbaan fysisch over voldoende afstand gescheiden is van het andere
gedeelte, dat bestemd is voor de andere richting.

3.2. Critères d’implantation

Les critères à retenir pour l’implantation de ces dispositifs tout
comme le mode de leur implantation sont essentiels pour leur mise en
oeuvre correcte et cohérente.

S’agissant des critères d’implantation, il convient de retenir les
principes suivants :

— ces coussins ne peuvent être implantés que sur des voies
publiques où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et ils le
seront, moyennant le contexte, non pas immédiatement mais à distance
d’au moins 100 m du début de la limitation »;

— ces dispositifs ne seront pas implantés dans les virages, sur ou
dans les ouvrages d’art et sur les voies publiques où la déclivité est
égale ou supérieure à 6 %;

— les dispositifs peuvent être répétés et dans ce cas, il y a lieu de se
référer aux mêmes critères que pour le dispositif surélevé à 30 km/h
soit ± 75 m.

Toutefois, le rôle des coussins est avant tout de créer un effet de porte
ou de constituer un élément complémentaire de ralentissement de la
circulation :

— les dispositifs sont installés à au moins 15 m d’un carrefour;

— ils ne peuvent être traversés par un passage pour piétons mais
bien l’encadrer.

3.3. Du mode d’implantation

Le modus operandi s’agissant de l’implantation d’un dispositif de
ralentissement de la circulation est au moins autant sinon plus
important que les critères selon lesquels il sera installé et cette remarque
est au demeurant valable dès lors que l’on désire implanter un
dispositif quelconque visant à apaiser les vitesses.

Il faut à la fois tenter de rencontrer le but poursuivi mais éviter des
comportements pervers qui peuvent être à l’origine d’accidents, ce qui
serait un comble. Ces dispositifs doivent en outre pouvoir pardonner
de légères fautes dans le chef des conducteurs.

Enfin, les aspects environnementaux (esthétiques, nuisances (bruit en
particulier)) doivent absolument être pris en compte.

3.3.1. Dispositions générales.

3.3.1.1. L’axe longitudinal du dispositif doit être parallèle à celui de la
chaussée.

3.3.1.2. Lorsque la chaussée comporte deux bandes de circulation ou
l’équivalent, deux dispositifs doivent être installés. Les conditions
particulières sont schématisées ci-après (voir aussi 3.3.2.1.)

3.3.1.3. Les conditions techniques visées sub 3.1.2. doivent être
impérativement observées et il est particulièrement important de
s’assurer de la solidarité du dispositif par rapport à la chaussée dès lors
qu’il s’agit de dispositifs pré-construits.

3.3.1.4. La saillie d’attaque doit être inférieure à 0,5 cm.

3.3.2. Exemples d’implantation

3.3.2.1. Dispositifs côte à côte

En fonction de la largeur de la chaussée, le mode opératoire sera
différent.

Il faut éviter que le conducteur se positionne au centre de la chaussée
pour contrer l’effet de ralentissement des dispositifs et dès que possible
privilégier une bonne séparation des sens de circulation.

Il est possible d’aménager un coussin uniquement sur la partie de la
chaussée destinée à un sens, notamment lorsque cette chaussée est
séparée, par un moyen physique et sur une distance suffisante, de la
partie destinée à l’autre sens.
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Er worden geen rijbaankussens naast elkaar aangelegd wanneer de
rijbaanbreedte minder is dan 6 m. In dit geval moet men zijn toevlucht
nemen tot andere middelen om de snelheid te vertragen (rijbaanver-
smalling, verkeersplateaus, paaltjes, verkeersdrempels, enz...).

Rijbaan ≥ 6,0 m met 2 rijrichtingen gescheiden door een volle witte
lijn ≥ 10 m.

Rijbaan ≥ 7,2 m met 2 rijrichtingen gescheiden door een verkeersheu-
vel.

Des coussins côte à côte ne sont pas installés lorsque la largeur de la
chaussée est inférieure à 6 m. Il convient dans ce cas de recourir à
d’autre moyen de ralentissement de la circulation (rétrécissement de
chaussée, plateaux, potelets, ralentisseur de trafic, etc...).

Chaussée ≥ 6,0 m à 2 sens séparés par une ligne blanche conti-
nue ≥ 10 m.

Chaussée ≥ 7,2 m à 2 sens séparés par un ı̂lot bombé.
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Wanneer de breedte van de rijbaan onvoldoende is, wordt voorge-
steld een doorlopende witte streep aan te brengen, voorafgegaan door
drie onderbroken strepen langs weerskanten van de inrichting. Omdat
deze witte lijn in de praktijk te gemakkelijk overschreden kan worden
(zware overtreding), is dit geen optimale oplossing.

Tenslotte moet de precieze plaats van aanleg met de grootste zorg
worden bepaald - wat in feite geldt voor elke snelheidsvertrager - en de
inrichting mag in geen geval een valstrik zijn die het tegenovergestelde
effect zou hebben van wat beoogd wordt.

3.3.2.2. Inrichtingen met zigzagdoorgang

Net als wat de verkeersdrempels betreft, mogen oversteekplaatsen
voor voetgangers niet gemarkeerd worden op rijbaankussens.

De rijbaankussens zelf kunnen anderzijds wel de verplichtingen van
de bestuurders ten opzichte van de overstekende voetgangers aan de
oversteekplaats versterken.

In de mate van het mogelijke moet vermeden worden dat de
bestuurder kan slalommen tussen de inrichtingen.

Rijbaan ≥ 7,2 m met voetgangersoversteek en verkeersheuvel.

Il est suggéré, lorsque la largeur de la chaussée est insuffisante de
tracer une ligne blanche continue précédée de trois traits discontinus de
part et d’autre. Ceci ne représente pas une solution optimale car cette
ligne blanche peut être dans la pratique trop facilement dépassée
(infraction grave).

Enfin, et il en va de même pour tout dispositif ralentisseur, son
positionnement doit être choisi avec le plus grand soin et ne peut en
aucun cas constituer un piège fonctionnant a contrario du but
recherché.

3.3.2.2. Dispositifs en chicanes

A l’instar de ce qui prévaut pour les ralentisseurs de trafic, des
passages pour piétons ne peuvent être marqués sur les coussins.

Ceux-ci peuvent par contre renforcer les obligations des conducteurs
au droit du passage pour piétons.

Autant que faire se peut, il faut éviter que le conducteur puisse
slalomer entre les dispositifs.

Chaussée ≥ 7,2 m avec passage pour piétons et ı̂lot bombé.
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Rijbaan ≥ 6,0 m met voetgangersoversteek en volle witte lijn ≥ 10 m.

3.3.2.3. Inrichtingen waarbij wegversmallingen ontstaan

Dit type van inrichting mag slechts gebruikt worden in gevallen
waarin er de facto snelheidsvermindering is (de zones 30 inbegrepen).

Op openbare wegen met eenrichtingsverkeer wordt de inrichting,
indien ze samen met een oversteekplaats wordt aangebracht, vóór deze
oversteekplaats aangelegd.

Chaussée ≥ 6,0 m avec passage pour piétons et ligne blanche
continue ≥ 10 m.

3.3.2.3. Dispositifs associés à des rétrécissements de voiries

Ce type de dispositif ne peut être utilisé que dans des cas où les
vitesses sont réduites de fait (en ce compris les zones 30).

Dans des voies publiques à sens unique, le dispositif, s’il est couplé
à un passage pour piétons, est placé avant ledit passage.
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Rijbaan < 5 m enkele richting.

Indien het een weg met tweerichtingsverkeer is, dan moet het de
richting zijn waarin men de bebouwde zone binnenkomt die het meest
vertraagd zal worden (gebeurlijk de plaatsing van verkeersborden B19
en B21).

Chaussée < 5 m à sens unique.

Dans le cas de voirie à double sens, c’est le sens entrant dans la zone
agglomérée qui sera le plus ralenti (placement éventuel de signaux B 19
et B21).
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Rijbaan < 6 m dubbele rijrichting met opstelruimte voor inrijdend
voertuig.

3.3.2.4. Overleg en voorafgaande adviezen

Er wordt de wegbeheerder aangeraden de omwonenden te raadple-
gen.

Overigens moet advies worden gevraagd aan de maatschappijen
voor gemeenschappelijk vervoer, wanneer hun voertuigen van de
betrokken weg gebruik maken. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
diensten voor dringende hulpverlening, wanneer ze frequent de weg
waarop die rijbaankussens zijn aangelegd, moeten volgen.

3.4. Signalisatie van de rijbaankussens

3.4.1. Verticale signalisatie

Bij de respectieve aanlegcriteria is gesteld dat rijbaankussens slechts
ingericht mogen worden op plaatsen waar de snelheid bepaald is op
maximum 50 km/u.

Principieel hoeft geen verticale signalisatie te worden aangebracht,
maar toch kan ze noodzakelijk zijn (dorpen, rechte wegen en straten,
enz...).

In dit geval wordt gebruik gemaakt van het bord A51 met de
bijkomende vermelding in ’t wit op blauwe achtergrond en « snelheids-
remmer ».

Het bord A51 wordt in geen geval gebruikt in een zone 30.

Binnenkort wordt bepaald dat die inrichtingen gebruikt mogen
worden als bijkomende hulpmiddelen tot vertraging van het verkeer in
de zones 30.

3.4.2. Waarneembaarheid en markering van het rijbaankussen

De afgeschuinde kant van de inrichting moet wit zijn.

Ze mag vooraf worden gegaan door drie dwarsstrepen die witte
banden vormen, om ze nog beter te doen uitkomen.

Chaussée < 6 m à double sens avec zone de stockage des véhicules
entrants.

3.3.2.4. Consultation et avis préalables

Il est utile que le gestionnaire de voirie consulte les riverains.

Par ailleurs, l’avis des sociétés de transport en commun doit être
requis dès lors qu’elles empruntent les voiries en cause. Il en va de
même des services d’intervention d’urgence lorsqu’ils sont amenés à
emprunter fréquemment la voirie où seront implantés ces dispositifs.

3.4. Signalisation des coussins

3.4.1. Signalisation verticale

Au nombre des critères d’implantation nous avons vu que les
coussins ne peuvent être implantés que là où la vitesse est fixée à
50 km/h maximum.

En principe, une signalisation verticale ne devrait pas être placée,
mais elle peut toutefois s’avérer indispensable (cas des villages, rues et
des voiries rectilignes, etc...)

Dans ce cas, il sera fait usage du signal A51 avec la mention
additionnelle en blanc sur fond bleu « dispositif ralentisseur ».

Le signal A51 ne sera en aucun cas utilisé en zone 30.

Il sera prévu sous peu que ces dispositifs peuvent être utilisés comme
moyens complémentaires de ralentissement de la circulation dans les
zones 30.

3.4.2. Mise en évidence du coussin et marquage

La partie chanfreinée du dispositif est en blanc.

Le dispositif peut être précédé de trois bandes blanches pour mettre
en évidence plus encore le dispositif.
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Planzicht.

3.4.3. Bijkomende maatregelen

De precieze plaats voor de inrichting moet met de grootste zorg
worden gekozen. Voorts is het zo dat extra maatregelen vereist zijn met
betrekking tot de waarneming ervan, contrast ten opzichte van de
rijbaan (kleur van de wegbedekking die verschillend moet zijn van de
normale wegbedekking), maar ook rekening houdend met de openbare
verlichting.

Bij de wegbeheerders wordt aangedrongen op een daadwerkelijke
oppuntstelling van de verhoogde inrichtingen.

In verband met de rijbaankussens zou deze omzendbrief een
reglementair kader terzake moeten inluiden.

De richtlijnen die erin voorkomen moeten vanaf nu in aanmerking
worden genomen.

Brussel, 3 mei 2002.

Mevr. I. DURANT

Vue en plan.

3.4.3. Mesures complémentaires

Si le positionnement du dispositif doit être choisi avec le plus grand
soin, des mesures complémentaires sont impératives en matière de
perception du dispositif par rapport à la chaussée (couleur du
revêtement qui doit être différenciée du revêtement normal) mais aussi
compte tenu de l’éclairage public.

Les gestionnaires de voirie sont invités à une mise en ordre
dynamique des dispositifs surélevés.

Par ailleurs, s’agissant des coussins, la présente circulaire devrait
préfigurer un cadre réglementaire en la matière.

Les directives qu’elle contient doivent dès à présent être prises en
compte.

Bruxelles, le 3 mai 2002.

Mme I. DURANT
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[C − 2002/14140]

14 MEI 2002. — Ministerieel rondschrijven betreffende de toepassing
van de maximum snelheidsbeperking van 30 km per uur in de
schoolomgeving

De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

Bij de acties die de regering voert om de verkeersveiligheid te
verbeteren, nemen de initiatieven die ten bate van de meest kwetsbare
verkeersdeelnemers worden genomen, een bevoorrechte plaats in.

Dit rondschrijven heeft overigens slechts betrekking op een deel-
aspect van een ruimere actie ter bescherming van de kwetsbare
weggebruikers.

De wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van
het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimum-
afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeers-
tekens worden bepaald, beoogt zones met een snelheidsbeperking van
30 km per uur te kunnen invoeren in de schoolomgeving. Die
snelheidsbeperking is ofwel bestendig van aard, ofwel punctueel, door
middel van signalisatie met veranderlijke informatie.

Voorts is in bijkomende orde het koninklijk besluit van 9 oktober 1998
tot bepaling van de vereisten voor het instellen van zones met een
snelheidsbeperking tot 30 km per uur, aangepast.

Hiermee wordt opnieuw, bij de reeds bestaande mogelijkheden, een
instrument ter beschikking gesteld van de wegbeheerders.

Niet aangepaste snelheid behoort tot de voornaamste factoren van
verkeersongevallen zowel wat betreft de oorzaak als wat betreft de
ernst. Dit is niet anders op de schoolroutes en in de omgeving van
scholen, waar, op bepaalde momenten, grote concentraties van jonge
verkeersdeelnemers direct geconfronteerd worden met autoverkeer dat
nog onvoldoende rekening houdt met deze jonge en vaak onervaren
gebruikers van de openbare weg.

Daarom is het van wezenlijk belang dat dit probleem structureel
wordt aangepakt.

De wegbeheerders hebben trouwens al heel wat gerealiseerd op dit
gebied : ze hebben allerlei infrastructuur- en verkeersaanpassingen
doorgevoerd ten einde de veiligheid in tal van schoolomgevingen te
verbeteren; in bepaalde gevallen zijn de actiemogelijkheden, rekening
houdend met een geheel van randvoorwaarden (aanlegproblemen gelet
op de functie van de weg, kostprijs, verscheidenheid en versnippering
enz...) eerder beperkt.

Toch is de inzet heel belangrijk, vooral bij complexe toestanden
waarin de fysische mogelijkheden tot ingrijpen moeilijk in de praktijk te
brengen zijn. Het gaat dan vooral om die plaatsen waar zowel de
objectieve als de subjectieve onveiligheid het grootst is.

Het typevoorbeeld van dergelijke schoolomgeving situeert zich langs
verbindingswegen die veel verkeer verwerken en die tevens hoge
snelheden mogelijk maken.

In andere gevallen, zo zal verder blijken, zijn de vereisten om een
zone 30 in te richten, in feite reeds voorhanden.

De regelgeving maakt voortaan het volgende mogelijk :

a) Het gebruik van verkeersborden F4a op bestendige wijze :

verkeersborden A23 worden er aan toegevoegd om een zone in de
schoolomgeving aan te duiden, waarbij de voorwaarden die bepaald
zijn bij koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de
vereisten voor het instellen van zones met een snelheidsbeperking tot
30 km per uur, niet van toepassing zijn.

In deze context is het aan te bevelen om maatregelen in verband met
aanleg en/of organisatie van het verkeer in de betrokken straat of zone,
te nemen.

Elk geval moet bijgevolg afzonderlijk worden onderzocht.

Aangezien het om een permanente aanduiding gaat is deze signali-
satie vooral aangewezen in schoolomgevingen met hoofdzakelijk
lokaal verkeer.

[C − 2002/14140]

14 MEI 2002. — Circulaire ministérielle relative à l’application
de la vitesse maximale de 30 km/heure aux abords des écoles

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Dans les actions déterminées que mène le gouvernement pour
accroı̂tre la sécurité routière, celles relatives aux usagers de la route les
plus vulnérables occupent une place privilégiée.

La présente circulaire ne s’attache au demeurant qu’à un volet d’une
action plus vaste qui vise à protéger les usagers vulnérables.

La mesure mise en oeuvre par les modifications de l’arrêté royal du
1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la
circulation routière et de l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les
dimensions minimales et les conditions de placement de la signalisa-
tion routière vise à permettre d’instaurer des zones à limitation de
vitesse à 30 km/heure maximum aux abords des écoles soit à titre
permanent soit de manière ponctuelle en recourant à une signalisation
à message variable.

Subsidiairement, l’arrêté royal du 9 octobre 1998 fixant les conditions
d’instauration des zones dans lesquelles la vitesse est limitée à 30 km à
l’heure a été adapté.

Il s’agit en l’occurrence d’un outil complémentaire à l’arsenal des
mesures déjà à disposition des gestionnaires de voirie.

La vitesse inadaptée est un des facteurs déterminants tant dans la
survenance des accidents que dans leur gravité. Il n’en va pas
autrement sur les chemins qui mènent aux écoles et aux abords de
celles-ci où, à certains moments, de grandes concentrations de jeunes
usagers de la route sont directement confrontées avec la circulation
automobile qui tient encore trop peu compte de ces usagers jeunes et
souvent inexpérimentés.

C’est pourquoi il est essentiel d’aborder ce problème de manière
structurelle.

Si les gestionnaires de voirie ont déjà été particulièrement actifs et ont
pris des mesures d’infrastructure et de circulation afin d’améliorer la
sécurité aux abords de nombreuses écoles, dans certains cas, les marges
qui peuvent être développées compte tenu d’un ensemble de condi-
tions annexes (difficultés d’aménagement eu égard à la fonction de la
voirie, coût de l’opération, dispersion des problèmes, etc.) sont plutôt
ténues.

Mais l’enjeu est d’importance, surtout dans les situations complexes
où les moyens « physiques » d’intervention sont difficiles à mettre en
œuvre. Il s’agit surtout d’endroits où tant l’insécurité objective que
subjective sont les plus grandes.

L’exemple type de tels abords d’écoles se situe le long de voies de
liaison supportant une circulation importante tout en permettant des
vitesses élevées.

Dans d’autres cas, nous le verrons plus loin, les conditions sont
pratiquement déjà rencontrées pour créer une zone 30.

La réglementation permet désormais :

a) L’usage de signaux F4a de manière permanente :

les signaux A23 y sont ajoutés pour indiquer une zone aux abords
d’écoles, où les conditions prévues par l’arrêté royal du 9 octobre 1998
fixant les conditions d’implantation des zones dans lesquelles la vitesse
est limitée à 30 km à l’heure, ne sont pas d’application.

Dans ce contexte, il est recommandé de prendre des mesures
d’aménagement et/ou d’organisation de la circulation dans la rue ou la
zone concernées.

Chaque cas devra donc être examiné séparément.

Comme il s’agit d’une signalisation permanente, elle est surtout
indiquée aux abords des écoles où la circulation est de type essentiel-
lement local.
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b) Het gebruik van verkeersborden F4a met veranderlijke informatie :

bijkomend worden de borden A23 geplaatst.

In dit geval mag de signalisatie van de maximum snelheidslimiet
evenwel slechts worden toegepast tijdens de periodes van aankomst en
vertrek van de kinderen.

Blijft dan natuurlijk de toepassing van de maatregel en vooral het
verzekeren van de geloofwaardigheid ervan.

Het feit dat voorzien is in een permanente signalisatie of een
signalisatie met veranderlijke informatie is helemaal niet toevallig.

Een bestendige signalisatie heeft haar plaats in een context waarin
een snelheid van 30 km/u als vanzelfsprekend wordt ervaren, ook
buiten de schooluren; het gaat dus om zones waar de verbijfsfunctie
overwegend is en waar de drukte van het schoolverkeer een fenomeen
is dat beperkt is in de tijd.

Een systeem van signalisatie met veranderlijke informatie daarente-
gen kan best aangewend worden op plaatsen waar de verkeersomstan-
digheden enkel bij het begin en het einde van de school een
snelheidslimiet van 30 km/u rechtvaardigen en waar aanpassingen van
infrastructuur of de organisatie van het verkeer zich meestal beperken
tot de beveiliging van de kwetsbare verkeersdeelnemers.

De zone die door middel van de signalisatie afgebakend moet
worden, moet geval per geval worden onderzocht.

Ze mag niet buitensporig uitgestrekt zijn zonder dat de invloed van
het schoolverkeer op de verkeerssituatie zichtbaar is, zoniet verliest ze
elke geloofwaardigheid.

Ze dient dus beperkt te zijn tot de straat of de straten in de directe
schoolomgeving of de kritieke zone met geconcentreerd verkeer van
schoolkinderen.

Het is mogelijk dat de veiligheidsproblemen zich niet voordoen bij de
toegang van het gebouw zelf, maar in de nabijheid ervan, b.v. aan de
oversteekplaatsen van een ingewikkeld kruispunt.

Als men de gevallen uitsluit waarbij voorzien is in een bijzondere
inrichting en waar verkeersmaatregelen zijn genomen die het statuut
van een klassieke zone 30 rechtvaardigen, zou de zone waarin de
maatregel wordt ingevoerd niet verder mogen reiken dan 100 tot
150 m rond de betrokken school.

Het gaat ook niet om een maatregel waarvan de toepassing lineair is.
De problemen moeten duidelijk aanwezig zijn en goed in kaart worden
gebracht zodat de gepaste maatregelen kunnen genomen worden.

Er dient dus voorafgaandelijk aandacht te worden geschonken aan
de opmaak van een echte inventaris van knelpunten en problemen.
Deze moet tot stand komen met inbreng van zoveel mogelijk betrok-
kenen.

Overigens moeten, gebeurlijk, andere begeleidende maatregelen
worden getroffen.

Op het gebied van infrastructuur en verkeersmaatregelen moet,
buiten de maatregelen die beogen de snelheid te matigen, overgegaan
worden tot een volledig onderzoek : de kwaliteit van de looproutes van
de voetgangers, oversteekplaatsen, fietsvoorzieningen, haltes van de
geregelde of bijzondere (leerlingenvervoer) vervoerdiensten, beheer
van het stilstaan en parkeren, keuze van de in- en uitgangen voor de
scholieren (gebeurlijk, bescherming hiervan), enz.

Het toezicht uit preventief oogpunt alsook de controle van de
maatregelen door de politiediensten is vanzelfsprekend noodzakelijk,
maar de inrichtende macht kan eveneens uitkijken naar ondersteu-
nende maatregelen, bv het inzetten van gemachtigde opzichters.

Op school zelf moet daarenboven continu aan verkeersopvoeding,
informatie en sensibilisering worden gedaan. Hierbij mag men zich niet
enkel richten tot de kinderen zelf en de leerkrachten, maar ook tot de
ouders, die een cruciale rol spelen en een belangrijke voorbeeldfunctie
vervullen.

b) L’usage de signaux F4a à message variable :

les signaux A23 sont placés de manière additionnelle.

Dans ce cas, cependant, la signalisation ne pourra être mise en
oeuvre, s’agissant de la limite maximale de la vitesse, que pendant les
périodes d’entrées ou de sorties des écoles.

Reste bien évidemment l’application de la mesure et surtout d’en
assurer sa crédibilité.

Le fait que l’on ait prévu une signalisation permanente ou à message
variable n’est nullement fortuit.

Une signalisation permanente aura sa place dans un contexte où 30
km/h est considéré comme une vitesse normale, également en dehors
des heures d’école ; il s’agit donc de zones où la fonction de séjour est
prépondérante et où la densité de la circulation scolaire est un
phénomène limité dans le temps.

Par contre, une signalisation à message variable aura sa place à des
endroits où les conditions de circulation justifient une limitation de
vitesse à 30km/h aux seuls moments d’entrées et de sorties de l’école et
où les adaptations d’infrastructure ou d’organisation du trafic se
limitent le plus souvent à la protection des usagers vulnérables.

La zone à délimiter au moyen de la signalisation est à examiner au
cas par cas.

Elle ne peut être outrancièrement étendue sans que l’influence du
trafic scolaire ne soit visible sur la circulation, sous peine de perdre
toute crédibilité.

Elle sera dès lors limitée à la rue ou aux rues situées aux abords
directs de l’école ou encore dans la zone critique comportant une
concentration de trajets d’élèves.

Il se peut que les problèmes de sécurité ne se poseront pas à l’entrée
même de l’établissement mais à proximité de celui-ci aux traversées
d’un carrefour complexe par exemple.

Si l’on exclut les cas où le statut d’une zone 30 classique est justifié
par la réalisation d’un aménagement spécifique et par des mesures
relatives à la circulation, la zone où l’on instaurera la mesure ne devrait
pas dépasser 100 à 150 m autour de l’école en cause.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure dont l’application est linéaire.
Les problèmes de vitesse doivent être manifestes et dûment répertoriés
afin de pouvoir prendre les mesures adéquates.

C’est donc à un véritable inventaire des points critiques et problèmes
qu’il faut procéder préalablement. Cet inventaire doit se faire avec la
participation du plus grand nombre possible d’intéressés.

Par ailleurs, d’autres mesures d’accompagnement doivent éventuel-
lement être prises.

En matière d’infrastructure et de mesures de circulation, outre les
mesures visant à ralentir les vitesses, c’est à un examen exhaustif qu’il
faut procéder : qualité du cheminement des piétons, traversées,
aménagements pour les cyclistes, arrêts des services réguliers ou
spécialisés (ramassage scolaire) de transport en commun, gestion de
l’arrêt et du stationnement, choix des entrées et sorties des élèves
(protection éventuelle de celles-ci), etc.

La surveillance à caractère préventif et le contrôle des mesures prises
par les services de police est bien évidemment indispensable mais les
pouvoirs organisateurs peuvent aussi opter pour des mesures d’enca-
drement complémentaire et, en l’occurrence, ce sont les surveillants
habilités qui sont visés.

En outre, au sein de l’école elle-même, une éducation, une informa-
tion et une sensibilisation soutenues doivent être entreprises. Elle
viseront non seulement les enfants eux-mêmes et le corps enseignant
mais aussi les parents dont le rôle est essentiel et qui ont une
importante fonction d’exemple.
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Periodiek toezicht, waarbij normovertredend gedrag wordt beteu-
geld, zal in vele gevallen noodzakelijk zijn; zowel wat betreft snelheids-
overtredingen als andere overtredingen waarbij de veiligheid van de
kwetsbare weggebruikers in het gedrang komt.

Tenslotte moet het geheel van maatregelen na verloop van tijd
geëvalueerd worden. Via een kritische analyse zullen de tekortkomin-
gen en de zwakke punten aan het licht komen en kunnen ze verholpen
worden.

De evaluatie kan door elke belanghebbende gebeuren maar normaal
zou ze plaats moeten hebben ter gelegenheid van overleg tussen de
betrokken partijen [overheid, schooldirectie, leerkrachten (het verband
tussen de problemen en de voorvallen die de leerlingen aanbrengen is
bijzonder leerrijk), oudercomités en omwonenden].

Al heeft dit rondschrijven tot hoofddoel een bijkomend hulpmiddel
te verschaffen, in de allereerste plaats voor de wegbeheerders, toch is
het onontbeerlijk dat het ingepast wordt in een allesomvattende aanpak
van de veiligheidsproblematiek in de schoolomgeving. Het ligt voor de
hand dat alle betrokkenen hier een bijdrage kunnen en moeten leveren.

Vanzelfsprekend situeert deze materie zich in de aanvullende
verkeersreglementering en is de voogdijprocedure van toepassing.

Mevr. I. DURANT

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN, MINISTERIE VAN SOCIALE
ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN MINISTE-
RIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID

MINISTERE DES FINANCES, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIA-
LES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L’ENVIRONNEMENT ET
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DU TRAVAIL

[2002/41705] [2002/41705]

Lijst van de geregistreerde aannemers (283e aanvulling) Liste des entrepreneurs enregistrés (283e supplément)

De 283e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel
tot het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2002, onder
pagina’s — 1 — tot — 19 —.

Le 283e supplément à la liste est publié en supplément au Moniteur
belge du 31 mai 2002, sous les folios — 1 — à — 19 —.

*

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

[C − 2002/22091]
Bericht. — Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van

het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-
deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tege-
moetkomingen aan gehandicapten, koninklijk besluit van 21 novem-
ber 1994 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten
voor medische deskundigen aangewezen inzake geschillen betref-
fende kinderbijslag voor werknemers en koninklijk besluit van
25 juni 1997 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de
kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten
inzake de geschillen betreffende de regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. –
Indexatie van de bedragen op 1 januari 2002

De in artikel 1, eerste lid, 1˚, 2˚ en 3˚, b) en c) van de bovenvermelde
koninklijke besluiten opgenomen bedragen zijn, voor het jaar 2002 :

1˚ persoonlijk ereloon van de deskundige : EUR 295,07;
2˚ administratieve kosten : EUR 88,29;
3˚ kosten voor de bijkomende onderzoeken :
b) onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, met volledige reeks

testen : EUR 119,94;
c) elk ander onderzoek (m.a.w. niet medisch onderzoek of onderzoek

niet bedoeld in b) : EUR 59,97.
Deze bedragen zijn van toepassing voor de expertises waarvan het

definitief verslag neergelegd wordt vanaf 1 januari 2002.

Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. − Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles.
Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME

Un contrôle périodique, réprimant les comportements transgressifs,
sera souvent nécessaire. Ce contrôle concernera autant les infractions
relatives à la vitesse que d’autres infractions qui compromettent la
sécurité des usagers vulnérables.

Enfin, l’ensemble des mesures doit faire l’objet d’une évaluation
après un certain temps. Une analyse critique permettra de mettre à jour
les manquements et les points faibles et d’y pallier.

Cette évaluation peut être menée par l’un ou l’autre intervenant mais
idéalement elle devrait avoir lieu au cours de concertations entre les
partenaires [autorité, direction de l’école, corps enseignant (la relation
des problèmes et des incidents relatés par les enfants est extrêmement
instructive), représentants des parents et riverains].

Si la présente circulaire a pour objet premier de présenter un outil
complémentaire à destination principalement des gestionnaires de
voirie, il est indispensable qu’il s’inscrive dans une approche globale de
la problématique de la sécurité aux abords des écoles. Il paraı̂t évident
que tous les intéressés peuvent et doivent y apporter leur contribution.

Il va de soi que cet outil est soumis à réglementation complémentaire
et à approbation de l’autorité de tutelle.

Mme I. DURANT

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

[C − 2002/22091]
Avis. — Arrêté royal du 12 janvier 1993 fixant le tarif des honoraires

et frais pour les médecins-experts désignés dans les litiges relatifs
aux allocations aux handicapés, arrêté royal du 21 novembre 1994
fixant le tarif des honoraires et frais pour les experts médicaux
désignés dans les litiges relatifs aux allocations familiales pour
travailleurs salariés et arrêté royal du 25 juin 1997 fixant le tarif des
honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du
travail dans les litiges relatifs au régime d’assurance obligatoire
soins de santé et indemnités. – Indexation au 1er janvier 2002

Les montants mentionnés à l’article 1er, alinéa 1er, 1˚, 2˚ et 3˚, b) et c)
des arrêtés royaux précités sont égaux pour l’année 2002, à :

1˚ honoraires personnels de l’expert : EUR 295,07;
2˚ frais administratifs : EUR 88,29;
3˚ frais pour les examens complémentaires :
b) examens réalisés par un psychologue, avec batterie complète de

tests : EUR 119,94;
c) tout autre examen (c’est-à-dire examen non médical ou examen

non visé sous b) : EUR 59,97.
Ces montants sont applicables aux expertises dont le rapport définitif

est déposé à partir du 1er janvier 2002.
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