
[C − 2000/31204]N. 2000 — 1500
19 JUNI 2000. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van

de aanvaarde werken en maximumprijzen bij toepassing van het
besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000
betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van
gevels

De Minister belast met de Stadsvernieuwing,

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
25 mei 2000 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing
van gevels, inzonderheid op de artikelen 2 en 5,

Besluit :
HOOFDSTUK I. – De werken

Artikel 1. Voor elke gevel waarvoor een premieaanvraag voor
gevelverfraaiing is ingediend, moet door de afgevaardigde van de
Minister een verklaring worden afgegeven waaruit blijkt dat een
gevelreiniging noodzakelijk is.

Gedeeltelijke ingrepen kunnen worden gesubsidieerd voor zover de
gevel, na die werken, in zijn geheel een voldoende staat van netheid
vertoont.

Art. 2. Definities

Houten elementen : de houten delen van de deuren en vensterramen,
van de luifels, de loggia’s, de buitenluiken en zonneblinden, de
borstweringen, de omheiningen van de achteruitbouwstroken, de
afdekkingen van steigergaten van de kroonlijsten, de dakvensters en
ronde dakvensters en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel.
Zijn uitgesloten de garagepoorten.

Metalen elementen : de metalen delen van deuren en vensterramen,
van afdaken en luifels, keldergaten en dolfijnen (onderste deel van een
afloopbuis van regenwater), loggia’s, beschermroosters van openingen
in de ondermuur, van voetenkrabbers en schrapers, borstweringen,
leuningen, omheiningen van de achteruitbouwstroken, van de consoles
en balken, de afdekkingen van steigergaten, de dakvensters en ronde
dakvensters, van de topsieraden, de ankers en ieder ander oorspron-
kelijk element van de gevel. Zijn uitgesloten, de elementen in alumi-
nium of inox, evenals de garagepoorten.

Sierelementen : de sgraffiti, de sierelementen in faı̈ence of keramiek,
de bas-reliëfs, de beeldhouwwerken, de sierlijsten in de gevelbepleis-
tering, de glas-in-lood-ramen of speciale glasramen, en ieder ander
oorspronkelijk sierelement van de gevel. Zijn uitgesloten, de elementen
in synthetisch materiaal, in inox en in aluminium.

Balkons, loggia’s : afzonderlijke structuren die buiten het gevelvlak
uitsteken met een grondvlak in steen, beton, een metalen structuur of
kleine gewelven.

Herstellingen : herstelling van een gevelelement in zijn oorspronke-
lijke staat. Mocht het noodzakelijk blijken, wordt de vervanging van
sommige stukken aanvaard voor zover die vervanging ondergeschikt
blijft aan het geheel van het element.

Gevelverlichting : onder voorbehoud van de inachtneming van de
verplichtingen inzake stedenbouwkundige vergunning, iedere verlich-
tingsmethode om de gevel beter tot zijn recht te laten komen, met
uitsluiting van reclameborden of van ieder element met het doel
handelsactiviteiten of activiteiten die niet in het gebouw gevestigd zijn,
te promoten.

Art. 3. Lijst van de gesubsidieerde werken :

1° het plaatsen van steigerconstructies, met inbegrip van de dekzei-
len of van ieder ander beschermingselement die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van de gesubsidieerde werken vermeld in de volgende
punten;

2° de reinigingswerken aan niet geverfde gevels, door het gebruik
van de reinigings- en onderhoudstechnieken die door het Wetenschap-
pelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf worden aangeraden.
De gebruikte technieken zullen moeten rekening houden met de aard
en de graad van vervuiling van de bekledingsmaterialen, zodat de
gevel wordt gereinigd zonder dat de materialen en hun patina
aanzienlijk worden veranderd.

Het afsproeien met water, het afschuren of afslijpen, de bespuiting
met kooldioxidesneeuw, de waterzandstraling en droge zandstraling
worden niet gesubsidieerd;

3° het aanbrengen, op een gevel die werd gereinigd zoals bepaald in
artikel 3, 2° van dit besluit,

— van een vochtwerende laag

— van een anti-graffitilaag tot op een hoogte van 3 meter.

[C − 2000/31204]F. 2000 — 1500
19 JUIN 2000. — Arrêté ministériel déterminant la liste des travaux

acceptés et des prix maxima en application de l’arrêté du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à
l’octroi de primes à l’embellissement de façades

Le Ministre chargé de la Rénovation urbaine,

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
25 mai 2000 relatif à l’octroi de primes à l’embellissement de façades,
notamment les articles 2 et 5,

Arrête :
CHAPITRE Ier. — Les travaux

Article 1er. Toute façade qui a fait l’objet d’une demande de prime à
l’embellissement des façades doit être déclarée par le délégué du
Ministre comme nécessitant une remise en état de propreté.

Des interventions partielles peuvent être subsidiées pour autant qu’à
l’achèvement des travaux la façade présente dans sa totalité un état
satisfaisant de propreté.

Art. 2. Définitions

Eléments en bois : les parties en bois des portes et châssis de fenêtre,
des auvent, des loggias, des contrevents et persiennes, des garde-corps,
des grilles de clôture des zones de recul, des couvercles de trou de
boulin des corniches, des lucarnes et œil de bœuf et tout autre élément
d’origine de la façade. Sont exclues les portes de garages.

Eléments métalliques : les parties métalliques des portes et châssis de
fenêtre, des marquises et auvents, soupiraux et dauphins (souche de
descente d’eau pluviale), des loggias, des grilles de protection des baies
du soubassement, des décrottoirs et grattoirs, des garde-corps, des
barres d’appui, des grilles de clôture des zones de recul, les consoles et
les poutrelles, les couvercles de trou de boulin, les lucarnes et œil de
bœuf, des épis, des ancres et tout autre élément d’origine de la façade.
Sont exclus les éléments en aluminium ou en inox, ainsi que les portes
de garages.

Eléments de décoration : les sgraffites, les éléments de faiences ou de
céramiques décoratives, les bas-reliefs, les sculptures, les moulures
réalisées dans les enduits de façade, les vitraux ou verres spéciaux, et
tout autre élément de décoration d’origine de la façade. Sont exclus les
éléments en matière synthétique, en inox et en aluminium.

Balcons, loggias : structures distinctes placées en avant du plan de la
façade et constituées d’une assise en pierre, béton, structure métallique
ou voussettes.

Réparations : remises en état d’origine d’un élément de la façade. Si
cela s’avère nécessaire, le remplacement de certaines pièces est accepté
pour autant que ce remplacement reste accessoire par rapport à
l’ensemble de l’élément.

Eclairage de façade : sous réserve du respect des obligations en
matière de permis d’urbanisme, tout procédé d’éclairage visant la mise
en valeur de la façade à l’exclusion des enseignes publicitaire ou de tout
élément visant à promouvoir les activités commerciales ou non établies
dans l’immeuble.

Art. 3. Liste des travaux subventionnés :

1° la pose d’échafaudages, en ce compris les bâches ou tout autre
élément de protection nécessaires à la réalisation des travaux subven-
tionnés aux points suivants;

2° les travaux de nettoyage des façades non peintes, par l’utilisation
des techniques de nettoyage et d’entretien telles que conseillées par le
Centre scientifique et technique de la Construction. Les techniques
utilisées devront tenir compte de la nature et du degré d’encrassement
des matériaux de parement, de manière à remettre la façade en état de
propreté sans altération sensible des matériaux et de leur patine.

Le ruissellement d’eau, le rabotage ou meulage, la projection de neige
carbonique, l’hydrosablage et le sablage à sec ne sont pas subsidiés;

3° la pose, sur une façade ayant fait l’objet d’un nettoyage tel que
repris l’article 3, 2° du présent arrêté,

— d’un hydrofuge

— d’un anti-graffiti jusqu’à une hauteur de 3 mètres
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De aangebrachte producten moeten niet-duurzaam en stoomdoorla-
tend zijn;

4° het herschilderen van bepleistering, beton, steen of baksteen, met
inbegrip van de voorbewerking van de onderlaag, zoals reinigen,
afkrabben, herstellen van scheuren,...;

5° op advies van de Dienst Monumenten en Landschappen en onder
voorbehoud van de inachtneming van de verplichtingen inzake
stedenbouwkundige vergunning, de werken die het aanzicht van de
gevel wijzigen :

a) door verandering van kleur, textuur en/of door het schilderen van
de bepleistering, het beton, de stenen of bakstenen;

b) door het blootleggen van beschilderde oppervlakken door middel
van reinigings-technieken zoals bepaald in artikel 3, 2° van dit besluit;

6° de schilder- en verniswerken, met inbegrip van de voorbewerking
van de onderlaag, zoals afbijten, vlakschuren, het opnieuw mastie-
ken... :

a) van vensterramen

b) van andere houten en metalen elementen waaruit de gevel bestaat.

Het aanbrengen van beitsen wordt niet gesubsidieerd;

7° de werken voor het onderhoud en de bewaring/restauratie van
sgraffiti, voor zover die werken het voorwerp zijn van een interventie-
protocol dat is goedgekeurd door de Dienst Monumenten en Land-
schappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

8° de herstellingswerken aan het lijstwerk van de bepleistering;

9° de herstellingswerken aan balkons :

— grondvlak en consoles : steen, beton, metalen structuur of kleine
gewelven.

— borstweringen : houten elementen, metalen elementen, stenen
elementen.

10° de herstellingswerken aan loggia’s :

— grondvlak en consoles : steen, beton, metalen structuur of kleine
gewelven.

— wanden : houten elementen, metalen elementen, niet in verband
geplaatste stenen elementen.

11° andere, hiernavermelde werken :

— de herstelling van pleisterwerk dat niet is opgenomen in artikel 3,
8°;

— de herstelling van houten elementen die niet zijn opgenomen in de
artikelen 3, 9° en 3, 10° van dit besluit;

— de herstelling van metalen elementen die niet zijn opgenomen in
de artikelen 3, 9° en 3, 10° van dit besluit;

— de installatie van een gevelverlichting;

— de herstelling van sierelementen die niet zijn opgenomen in de
artikelen 3, 7° tot 10°;

— de definitieve verwijdering van reclameborden.

HOOFDSTUK II. — De maximumprijzen

Art. 4. Berekeningswijze

Het geveloppervlak waarvan hieronder sprake is, wordt berekend
met de volgende formule : de breedte in strekkende meter, vermenig-
vuldigd met het aantal verdiepingen aan de voorgevel waarvan de
hoogte forfaitair is vastgesteld op 3 meter.

Er wordt geen rekening gehouden met de dakverdiepingen. De half
ondergrondse verdieping wordt meegerekend voor een hoogte van
1,5 meter.

Voor de in artikel 3.2° tot 6° a) vermelde werken zullen de
gevelvlakken en de gevelopeningen worden berekend in verhouding
tot de hierboven bepaalde theoretische oppervlakte.

Voor de in artikel 3.6° b) tot 11° vermelde werken zal voor de
berekening met de werkelijke afmetingen worden rekening gehouden.

Art. 5. De maximumprijzen zijn inclusief BTW en worden op de
volgende wijze vastgesteld :

1° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 1°

450 frank/m2 voor de eerste 40 m2 van de geveloppervlakte
waartegen de steiger staat,

200 frank/m2 voor de overige m2;

2° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3,2°

Les produits appliqués seront non-permanents et perméables à la
vapeur d’eau;

4° les travaux de remise en peinture des enduits, bétons, pierres ou
briques, en ce compris les travaux de préparation du support tels que
nettoyage, grattage, réparation de fissures...;

5° sur avis du Service des Monuments et des Sites et sous réserve du
respect des obligations en matière de permis d’urbanisme, les travaux
modifiant l’aspect de la façade :

a) par des modifications de couleurs, de texture et/ou par la mise en
peinture des enduits, bétons, pierres ou briques;

b) par la mise à nu de surfaces peintes au moyen des techniques de
nettoyage telles que définies à l’article 3, 2° du présent arrêté;

6° les travaux de mise en peinture et de remise en vernis, en ce
compris les travaux de préparation du support tels que décapage,
ponçage, remasticage... :

a) des châssis de fenêtre

b) des autres éléments en bois et des autres éléments métalliques qui
composent la façade.

L’application de lasures n’est pas subsidiée;

7° les travaux d’entretien et de conservation/restauration des
sgraffites, pour autant que ces travaux fassent l’objet d’un protocole
d’intervention approuvé par le Service des Monuments et des Sites de
la Région de Bruxelles-Capitale;

8° les travaux de réparation de la mouluration des enduits.

9° les travaux de réparation des balcons :

— assise et consoles : pierre, béton, structure métallique ou vousset-
tes.

— garde-corps : éléments en bois, éléments métalliques, éléments en
pierre.

10° les travaux de réparation des loggias :

— assise et consoles: pierre, béton, structure métallique ou vousset-
tes.

— parois : éléments en bois, éléments métalliques, éléments non
appareillés en pierre.

11° autres travaux, repris ci-dessous :

— la réfection d’enduit non repris dans l’article 3, 8°;

— les réparations d’éléments en bois non reprises aux articles 3, 9° et
3, 10° du présent arrêté;

— les réparations d’éléments métalliques non reprises aux articles 3,
9° et 3, 10° du présent arrêté;

— l’installation d’un éclairage de la façade;

— les réparations des d’éléments de décoration non repris aux
articles 3 7° à 10°

— la dépose définitive d’enseignes

CHAPITRE II. — Les prix maxima

Art. 4. Méthode de calcul

La surface de la façade dont il est question ci-dessous est calculée
selon la formule suivante : largeur en mètres courants multipliée par le
nombre d’étages en façade dont la hauteur est forfaitairement fixée à 3
mètres.

Il n’est pas tenu compte des étages en toiture. L’étage en demi
sous-sol est compté pour une hauteur de 1,5 mètres.

Pour les travaux repris à l’article 3.2° à 6° a), les surfaces de parement
et de baies seront calculées en quotité de la surface théorique définie ci
dessus.

Pour les travaux repris à l’article 3 6°, b) à 11° le calcul tiendra compte
des mesures réelles.

Art. 5. Les prix maxima s’entendent T.V.A. comprise et sont fixés de
la façon suivante :

1° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 1°

450 francs/m2 de surface de la façade couverte par l’échafaudage
pour les 40 premiers m2,

200 francs/m2 pour les m2 suivants;

2° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 2°
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750 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding voor de
volgende methodes :

— verstuiving van verzadigde stoom

— andere methodes die hieronder niet vermeld zijn, met uitsluiting
van de in artikel 3, 2° genoemde niet-gesubsidieerde technieken

— herhaalde verstuivingen van water onder lage druk

— verstuiving van (warm of koud) water onder hoge druk

— chemische en oppervlakte-actieve producten

1.000 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding voor
de volgende methodes :

— waterstralen van granulaten

2.000 frank/m2 gereinigde oppervlakte van de gevelbekleding indien
één van de volgende methodes door de afgevaardigde van de Minister
noodzakelijk wordt geacht :

— droogstralen van microgranulaten (met gebruik van afzuigcellen

— aanbrenging van afschuurpasta’s of van reinigingspasta’s (Latex)

— laser-reiniging

3° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – Artikel 3, 3°

— Waterdichting : 300 frank/m2 behandelde oppervlakte van de
gevelbekleding

— anti-graffiti : 600 frank/m2 behandelde oppervlakte van de
gevelbekleding;

4° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 4°

2.100 frank/m2 geverfde oppervlakte van de gevelbekleding

5° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 5°, a

de maximumprijzen die worden in aanmerking genomen zijn
gebaseerd op die van hoofdstuk II, artikel 5, 4°

Voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 5° b,

de maximumprijzen die worden in aanmerking genomen zijn
gebaseerd op die van hoofdstuk II, artikel 5, 2°

6° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 6°

a) vensterramen en deuren : 1.500 frank/m2 voor de eerste 20 m2 van
de oppervlakte van de openingen, 1.100 frank/m2 voor de overige m2

b) andere houten en metalen elementen : 1.500 frank/m2 geverfde
oppervlakte;

7° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 7°

35.000 frank/m2 sgraffiti-oppervlakte met een maximum van
150.000 frank per gebouw;

8° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 8°

1.000 frank per strekkende meter hersteld lijstwerk met een maxi-
mum van 50.000 frank per gebouw;

9° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 9°

a) grondvlak :

— 2.500 frank per herstelde hoek;

— 2.500 frank per hersteld grondvlak voor iedere andere ingreep,
met een maximum van 10.000 frank per gebouw;

b) borstweringen :

— metalen elementen : 10.000 frank/m2 hersteld oppervlak van
borstweringen,

— elementen in hout, steen of beton : 2.500 frank per hersteld
element.

Bovendien is de totale tegemoetkoming voor de borstweringen
beperkt tot 100.000 frank per gebouw;

10° voor de werken vermeld in hoofdstuk I – artikel 3, 10°

a) grondvlak :

— 2.500 frank per herstelde hoek;

— 2.500 frank per hersteld grondvlak voor iedere andere ingreep,
met een maximum van 10.000 frank per gebouw;

b) wanden : 20.000 frank/verdieping van herstelde loggia;

11° voor de werken vermeld in hoofdstuk I, artikel 3, 11°

maximum 40.000 F per gebouw.

750 francs/m2 de surface nettoyée du parement de la façade pour les
méthodes suivantes :

— pulvérisation de vapeur saturée

— autres méthodes non reprises ci-dessous, à l’exclusion des
techniques non subsidiées citées à l’article 3, 2°

— pulvérisations répétées d’eau à basse pression

— pulvérisation d’eau (chaude ou froide) à haute pression

— produits chimiques et tensio-actifs

1.000 francs/m2 de surface nettoyée du parement de la façade pour
les méthodes suivantes :

— projection hydropneumatique de granulats

2.000 francs/m2 de surface nettoyée du parement de la façade si une
des méthodes suivantes est déclarée nécessaire par le délégué du
Ministre:

— projection à sec de micro-granulats (avec utilisation de cabines
ventouses)

— application de pâtes à poncer ou de pâte de nettoyage (Latex)

— nettoyage au laser

3° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 3°

— hydrofuge : 300 francs/m2 de surface traitée du parement de la
façade,

— anti-graffiti : 600 francs/m2 de surface traitée du parement de la
façade;

4° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 4°

2.100 francs/m2 de surface peinte du parement de la façade

5° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 5°, a

les prix maxima pris en compte font référence à ceux du chapitre II
article 5, 4°

Pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 5°, b

Les prix maxima pris en compte font référence à ceux du chapitre II
article 5, 2°

6° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 6°

a) châssis de fenêtre et portes: 1.500 francs/m2 de surface des baies
pour les premiers 20 m2, 1.100 francs/m— suivants

b) autres éléments en bois et autres éléments métalliques : 1.500
francs/m2 de surface peinte;

7° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 7°

35.000 francs/m2 de surface du sgraffite avec un maximum de
150.000 francs par immeuble;

8° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 8°

1.000 francs par mètre courant de moulure réparée avec un maximum
de 50.000 francs par immeuble;

9° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 9°

a) assise :

— 2.500 francs par coin réparé;

— 2.500 francs par assise réparée pour toute autre intervention, avec
un maximum de 10.000 francs par immeuble;

b) garde-corps :

— éléments métalliques : 10.000 francs/m2 de surface de garde-corps
réparé,

— éléments en bois, en pierre ou en béton : 2.500 francs/élément
réparé.

De plus, l’intervention globale sur les garde-corps est limitée à
100.000 francs par immeuble;

10° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 10°

a) assise :

— 2.500 francs par coin réparé;

— 2.500 francs par assise réparée pour toute autre intervention, avec
un maximum de 10.000 francs par immeuble;

b) parois: 20.000 francs/étage de loggia réparé;

11° pour les travaux repris au chapitre Ier - article 3, 11°

Maximum 40.000 F par immeuble.
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Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag dat het in het Belgisch
Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 juni 2000.

De Minister-Voorzitter, belast met Openbare Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen,

Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek,
J. SIMONET

De Staatssecretaris belast met Ruimtelijke Ordening,
Stadsvernieuwing, Monumenten en Landschappen

en Bezoldigd Vervoer van Personen,
E. ANDRE

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[2000/09589]
Centraal Bestuur. — Ontslag

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000 wordt aan de heer Serge
Vernaillen, op datum van 1 april 2000, ontslag verleend uit zijn functies
van adjunct-adviseur bij het Centraal Bestuur van het Ministerie van
Justitie.

[2000/09591]
Centraal Bestuur. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 31 mei 2000 wordt de heer Gregory
Lemmes, met ingang van 1 maart 2000, in vast verband benoemd in
hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van
het Centraal Bestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

[2000/09588]
Gerechtsdeurwaarders

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2000 is de heer Melotte, B., licentiaat
in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder.

Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne zijn
ambt uitoefenen en er moeten verblijven.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

[2000/09590]
Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

Personeel. — Justitiehuizen. — Mobiliteit

Bij ministerieel besluit van 16 juni 2000 wordt de heer Peeters, P.
bestuursassistent bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, overge-
plaatst naar het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Buiten-
diensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie,
naar een vacante betrekking van bestuursassistent in het Franse
taalkader, vanaf 24 april 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

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

Bruxelles, le 19 juin 2000

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux,
de l’Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites,
de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique,

J. SIMONET

Le secrétaire d’Etat, chargé de l’Aménagement du Territoire,
de la Rénovation urbaine, des Monuments

et Sites et du Transport rénuméré des Personnes,
E. ANDRE

MINISTERE DE LA JUSTICE

[2000/09589]
Administration centrale. — Démission

Par arrêté royal du 31 mai 2000, démission de ses fonctions de
conseiller adjoint à l’Administration centrale du Ministère de la Justice,
est accordée à la date du 1er avril 2000, à M. Serge Vernaillen.

[2000/09591]
Administration centrale. — Nomination

Par arrêté royal du 31 mai 2000, M. Gregory Lemmes est nommé à
titre définitif en qualité de conseiller adjoint dans le cadre linguistique
néerlandais de l’Administration centrale à partir du 1er mars 2000.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

[2000/09588]
Huissiers de justice

Par arrêté royal du 6 juin 2000, M. Melotte, B., licencié en droit, est
nommé huissier de justice.

Il instrumentera et sera tenu de résider dans l’arrondissement
judiciaire de Marche-en-Famenne.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

[2000/09590]
Direction générale de l’Organisation judiciaire
Personnel. — Maisons de justice. — Mobilité

Par arrêté ministériel du 16 juin 2000, M. Peeters, P. assistant
administratif auprès du Ministère de l’Intérieur, est transféré à la
Direction générale de l’Organisation judicaire - Services extérieurs du
Service des Maisons de justice du Ministère de la Justice, sur un emploi
vacant d’assistant administratif dans le cadre linguistique français à
partir du 24 avril 2000.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.
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