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

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat alle ambiguı̈teit inzake de toepassing van artikel 3
van het bovenvermelde koninklijk besluit van 30 juni 1999 betreffende
de door ministerieel besluit goed te keuren statutaire bepalingen dient
te worden vermeden; dat de talrijke statutaire aanpassingen die mekaar
opvolgden, omwille van de juridische zekerheid de goedkeuring op
28 juli 1999 van een geconsolideerde tekst veroorzaakt hebben; dat dit
besluit derhalve onverwijld dient te worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 30 juni 1996
houdende de erkenning van EASDAQ wordt vervangen door de
volgende bepaling :

« De statuten van EASDAQ N.V. en elke wijziging aan deze dienen te
worden goedgekeurd door de Minister van Financiën en bekendge-
maakt in het Belgisch Staatsblad. ».

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

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

Gegeven te Brussel, 15 december 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
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28 DECEMBER 1999. — Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 8 december 1999 betreffende de dekking
van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en
Financiewezen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 31 december 1999, nr. 255, in de
Nederlandse tekst :

— bl. 50500, in artikel 1, 11e tot 16e lijnen, dient te worden gelezen
″de geldende tewerkstellingsbevorderende wetgeving, de langdurig
zieken, de tijdelijke werknemers ter vervanging van medewerkers die
wegens ziekte of zwangerschap meer dan 30 dagen afwezig zijn en de
werknemers die met toepassing van de collectieve arbeidsovereen-
komst van de onderneming op non-actief zijn gesteld tot de datum van
hun vervroegd pensioen″ in plaats van ″de geldende wetgeving inzake
de vervanging van medewerkers die langer dan 30 dagen afwezig zijn
wegens ziekte of zwangerschapsverlof en de werknemers die in
toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de onderne-
ming op non-actief zijn gesteld tot op de datum van hun vervroegd
pensioen″.

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980,
16 juin et 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il convient de lever toute ambiguı̈té relativement à
l’application de l’article 3 de l’arrêté royal du 30 juin 1996 précité
relativement à la portée des dispositions statutaires à approuver par
arrêté ministériel ; que les diverses modifications statutaires qui se sont
succédé, ont rendu nécessaire l’approbation à la date du 28 juillet 1999,
pour des raisons de sécurité juridique, du texte consolidé des statuts ;
qu’il convient dès lors de prendre le présent arrêté sans tarder;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté royal du 30 juin 1996 portant la
reconnaissance de EASDAQ est remplacé par la disposition suivante :

« Les statuts de EASDAQ S.A. et toute modification de ceux-ci
doivent être approuvés par le Ministre des Finances et publiés au
Moniteur belge. ».

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.

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

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS

[C − 2000/03008]F. 2000 — 61 (1999 — 4284)

28 DECEMBRE 1999. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du
8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement
de la Commission bancaire et financière. — Erratum

Au Moniteur belge du 31 décembre 1999, n˚ 255, 3e édition, dans le
texte néerlandais :

— page 50500 dans l’article 1er, 11e à 16e lignes, il y a lieu de lire ″de
geldende tewerkstellingsbevorderende wetgeving, de langdurig zie-
ken, de tijdelijke werknemers ter vervanging van medewerkers die
wegens ziekte of zwangerschap meer dan 30 dagen afwezig zijn en de
werknemers die met toepassing van de collectieve arbeidsover-
eenkomst van de onderneming op non-actief zijn gesteld tot de datum
van hun vervroegd pensioen″ au lieu de ″de geldende wetgeving
inzake de vervanging van medewerkers die langer dan 30 dagen
afwezig zijn wegens ziekte of zwangerschapsverlof en de werknemers
die in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van de
onderneming op non-actief zijn gesteld tot op de datum van hun
vervroegd pensioen″.

487BELGISCH STAATSBLAD — 08.01.2000 — MONITEUR BELGE


