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F. 99 — 30
[C − 98/11391]
16 DECEMBRE 1998. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
22 décembre 1967 prescrivant une enquête mensuelle par sondage
concernant le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de
commerce de détail

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

N. 99 — 30
[C − 98/11391]
16 DECEMBER 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 22 december 1967 waarbij een maandelijks
statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven

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

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, modifiée
par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment
l’article 1er;

Gelet op de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek,
gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en de wet van 21 december 1994, inzonderheid op artikel 1;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 1967, modifié par l’arrêté royal du
16 avril 1971, prescrivant une enquête mensuelle par sondage concernant le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de commerce de
détail;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967, gewijzigd door
het koninklijk besluit van 16 april 1971, waarbij een maandelijks
statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer verwezenlijkt
door de kleinhandelsondernemingen, wordt voorgeschreven;

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;

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 bij de wet van 4 augustus 1996;

Vu l’urgence motivée par la circonstance que l’euro sera introduit le
1er janvier 1999; que le formulaire requis pour la bonne application de
l’arrêté royal du 22 décembre 1967 précité doit être adapté;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd door de
omstandigheid dat de euro wordt ingevoerd op 1 januari 1999; dat het
formulier, vereist voor de goede toepassing van het voormeld koninklijk besluit van 22 december 1967 moet worden aangepast;

Considérant les délais requis pour l’impression et la diffusion dudit
formulaire, ainsi que la nécessité d’informer en temps utile les
personnes appelées à le remplir;

Gelet op de termijnen vereist voor het drukken en het verspreiden
van dit formulier en de noodzaak om de personen die het moeten
invullen tijdig te informeren;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le questionnaire dont le modèle est établi en annexe de
l’arrêté royal du 22 décembre 1967 prescrivant une enquête mensuelle
par sondage concernant le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de
commerce de détail, est remplacé par le questionnaire annexé au
présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

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

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De vragenlijst waarvan het model vastgesteld is in de
bijlagen van het koninklijk besluit van 22 december 1967 waarbij een
maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het omzetcijfer
verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven, wordt vervangen door de vragenlijst in bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1999.

Art. 3. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 december 1998.

ALBERT

ALBERT

Par le Roi :

Van Koningswege :

Le Ministre de l’Economie,

De Minister van Economie,

E. DI RUPO

E. DI RUPO
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Annexe

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998.

ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l’Economie,
E. DI RUPO
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Bijlage

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 december 1998.

ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Economie,
E. DI RUPO

