
2° de tegemoetkoming van het Fonds aan de particulieren die koper
zijn of een woning hebben gekocht met zijn steun.

Dit nummer mag niet worden weergegeven op documenten die ter
kennis worden gebracht van andere dan de in het vorige lid bedoelde
personen.

Art. 4. Naast het in artikel 3 geregelde gebruik, mogen de erin
bedoelde personen het identificatienummer van de in het Rijksregister
van de natuurlijke personen ingeschreven personen gebruiken om
wettelijke en reglementaire bepalingen uit te voeren waarmee ze zijn
belast :

1° in het kader van hun intern beheer;

2° in de betrekkingen die zij onderhouden :

a) met de houder van dit nummer of met zijn wettelijke vertegen-
woordiger;

b) met de andere openbare overheden en instellingen die zelf de bij
artikel 8 van de voornoemde wet van 8 augustus 1983 bedoelde
machtiging hebben verkregen en die optreden in het kader van hun
wettelijke en reglementaire bevoegdheden.

Dit nummer mag alleen voor identificatiedoeleinden worden gebruikt
en uitsluitend voor het vervullen van de taken vermeld in artikel 3.

HOOFDSTUK III. — Slotbepalingen

Art. 5. De lijst van de overeenkomstig de artikelen 1, derde lid, en 3,
aangewezen personeelsleden van het ″Fonds du Logement des Familles
nombreuses de Wallonie″ wordt, met vermelding van hun ambt,
jaarlijks opgesteld en volgens dezelfde periodiciteit aan de Commissie
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer toegezonden.

De betrokken personeelsleden ondertekenen een verklaring waarin
zij zich ertoe verbinden het vertrouwelijk karakter van de informatie-
gegevens waartoe zij toegang krijgen te bewaren.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister
van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

De Minister van Justitie,
S. DE CLERCK
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[C − 98/00186]N. 98 — 697
2 MAART 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het konink-
lijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen

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

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, inzonderheid op de artikelen 51/5 en 51/6, ingevoegd door
de wet van 15 juli 1996;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de

toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
ring van vreemdelingen, inzonderheid op de artikelen 22/2 en 71/3,
§§ 2 en 3, ingevoegd door het koninklijk besluit van 11 december 1996;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op

12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet
van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door het feit

dat ten gevolge van het Protocol betreffende de gevolgen van de
inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal
bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van

2° de l’intervention du Fonds auprès des particuliers se portant
acquéreurs ou ayant acquis un logement avec son concours.

Ce numéro ne peut être reproduit sur des documents susceptibles
d’être portés à la connaissance de tiers autres que les personnes visées
à l’alinéa précédent.

Art. 4. Outre l’utilisation réglée par l’article 3, les personnes qui y
sont visées peuvent utiliser le numéro d’identification des personnes
inscrites au Registre national des personnes physiques pour assurer
l’exécution des dispositions légales et réglementaires dont elles sont
chargées :

1 ° dans le cadre de leur gestion interne;

2° dans les relations qu’elles entretiennent :

a) avec le titulaire de ce numéro ou avec son représentant légal;

b) avec les autres autorités publiques et organismes qui ont eux-
mêmes reçu l’autorisation visée à l’article 8 de la loi précitée du
8 août 1983 et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales
et réglementaires.

Cette utilisation ne peut avoir lieu qu’à seule fin d’identification et
exclusivement pour l’accomplissement des tâches définies à l’article 3.

CHAPITRE III. — Dispositions finales

Art. 5. La liste des membres du personnel du Fonds du Logement
des Familles nombreuses de Wallonie désignés conformément aux
articles 1er, alinéa 3, et 3, avec l’indication de leur fonction, est dressée
annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commis-
sion de la protection de la vie privée.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration
aux termes de laquelle ils s’engagent à préserver le caractère confiden-
tiel des informations auxquelles ils ont accès.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.

Art. 7. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK

[C − 98/00186]F. 98 — 697
2 MARS 1998. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 8 octo-
bre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers

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

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment les arti-
cles 51/5 et 51/6, insérés par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment les arti-
cles 22/2 et 71/3, §§ 2 et 3, insérés par l’arrêté royal du 11 décem-
bre 1996;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973,

notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’urgence motivée par le fait qu’en vertu du Protocole relatif aux

conséquences de l’entrée en vigueur de la Convention de Dublin pour
certaines dispositions de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen, signé à Bonn le 26 avril 1994 et approuvé par la loi du
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Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994 en goedgekeurd door de wet
van 27 juni 1996, de bepalingen van hoofdstuk 7, van titel II, van de
Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen van
19 juni 1990, sedert 1 september 1997, datum van inwerkingtreding van
de op 15 juni 1990 te Dublin ondertekende Overeenkomst betreffende
de vaststelling van de Staat die verantwoordelijk is voor de behande-
ling van een asielverzoek dat bij één van de Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen wordt ingediend, opgehouden zijn van toepassing te
zijn;
Gelet op de verklaring van 19 december 1996 van het Uitvoerend

Comité, ingesteld voor de toepassing van de Uitvoeringsovereenkomst
van het Akkoord van Schengen, waarin gesteld wordt dat de Staten die
Partij zijn bij de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van
Schengen, de Staat zullen vaststellen die verantwoordelijk is voor de
behandeling van voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst van
Dublin daterende asielverzoeken, op grond van de op het ogenblik van
indiening van het verzoek geldende bepalingen, te weten de bepalin-
gen van titel II, hoofdstuk 7, van de Uitvoeringsovereenkomst van het
Akkoord van Schengen, en waarin geoordeeld werd dat de relevante
bepalingen van de Overeenkomst van Dublin voor deze asielverzoeken
buiten toepassing blijven;
Gelet op de artikelen 22/2, tweede lid, en 71/3, §§ 2 en 3, van het

koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreem-
delingen, waarin opgenomen is dat wanneer een vreemdeling of een
asielzoeker dient overgedragen te worden aan de Staat die verantwoor-
delijk is in de zin van de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord
van Schengen, hij in het bezit gesteld wordt van een doorlaatbewijs,
overeenkomstig het model van bijlage 10bis bij hetzelfde besluit en dat
afgeleverd wordt in toepassing van de bepalingen van hoofdstuk 7 van
titel II van de Uitvoeringsovereenkomst van het Akkoord van Schengen
van 19 juni 1990;
Gelet op het feit dat een vreemdeling wiens asielaanvraag dateert

van na 1 september 1997 eveneens in het bezit gesteld dient te worden
van een doorlaatbewijs om overgedragen te worden aan de Staat die
verantwoordelijk is in de zin van Overeenkomst van Dublin, dit in
toepassing van de artikelen 11 en 13 van de op 15 juni 1990
ondertekende Overeenkomst van Dublin betreffende de vaststelling
van de Staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een
asielverzoek dat bij één van de Lidstaten van de Europese Gemeen-
schappen wordt ingediend;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 januari 1998 waarbij een bij-

lage 10ter wordt ingevoegd in de bijlagen bij het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 22/2, tweede lid, van het koninklijk besluit van
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door
het koninklijk besluit van 11 december 1996, worden de woorden « of
bijlage 10ter » ingevoegd na de woorden « overeenkomstig het model
van bijlage 10bis ».

Art. 2. In artikel 71/3, §§ 2 en 3, van hetzelfde besluit, ingevoegd
door het koninklijk besluit van 11 december 1996, worden de woorden
« of bijlage 10ter » ingevoegd na de woorden « overeenkomstig het
model van bijlage 10ter ».

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1997.

Art. 4. Onze Minister die de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot zijn
bevoegdheid heeft, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 maart 1998.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. VANDE LANOTTE

27 juin 1996, les dispositions du chapitre 7 du titre II de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990 ont cessé d’être
applicables depuis le 1er septembre 1997, date d’entrée en vigueur de la
Convention relative à la détermination de l’Etat responsable de
l’examen d’une demande d’asile présentée dans un Etat membre des
Communautés européennes, signée à Dublin le 15 juin 1990;

Vu la déclaration du 19 décembre 1996 du Comité exécutif institué
pour l’application de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen, qui précise que les Etats parties à la Convention d’applica-
tion de l’Accord de Schengen détermineront l’Etat responsable du
traitement des demandes d’asile antérieures à l’entrée en vigueur de la
Convention de Dublin sur la base des dispositions en vigueur au
moment du dépôt de la demande, à savoir celles du chapitre 7 du Titre
II de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, et par
laquelle ces Etats ont décidé que les dispositions pertinentes de la
Convention de Dublin ne s’appliqueront pas à ces demandes;

Vu que les articles 22/2, alinéa 2, et 71/3, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal
du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et
l’éloignement des étrangers prévoient que, lorsqu’un étranger ou un
demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable au sens de
la Convention d’application de l’Accord de Schengen, il est mis en
possession d’un laissez-passer, conforme au modèle figurant à l’annexe
10bis du même arrêté et qui est délivré en application des dispositions
du chapitre 7 du titre II de la Convention d’application de l’Accord de
Schengen du 19 juin 1990;

Vu qu’il convient également qu’un étranger ayant introduit sa
demande d’asile après le 1er septembre 1997 soit, lors de son transfert
vers l’Etat responsable au sens de la Convention de Dublin, mis en
possession d’un laissez-passer délivré en application des articles 11 et
13 de la Convention de Dublin relative à la détermination de l’Etat
responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats
membres des Communautés européennes, signée le 15 juin 1990;

Vu que l’arrêté royal du 7 janvier 1998 a inséré une annexe 10ter dans
les annexes de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire,
le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l’article 22/2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octo-
bre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloigne-
ment des étrangers, inséré par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, les
mots « ou à l’annexe 10ter » sont insérés après les mots « conforme au
modèle figurant à l’annexe 10bis ».

Art. 2. A l’article 71/3, §§ 2 et 3, du même arrêté, inséré par l’arrêté
royal du 11 décembre 1996, les mots « ou à l’annexe 10ter » sont insérés
après les mots « conforme au modèle figurant à l’annexe 10bis ».

Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1997.

Art. 4. Notre Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établis-
sement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences, est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 mars 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
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