
2. Belg zijn of burger van de Europese Unie; de burgerlijke en
politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de
beoogde betrekking.

3. Het bewijs leveren van een wetenschappelijke anciënniteit in de
zin van artikel 5 van het statuut, van ten minste twaalf jaar volledige
prestaties, waarvan zes te rekenen vanaf het bekomen van het diploma
bedoeld in 1.

De voorwaarden zijn te vervullen op 1 februari 2001.
De kandidaturen dienen, samen met ee curriculum vitae en de

verantwoordingstukken waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de
voormelde voorwaarden, binnen de vijftien werkdagen volgend op de
publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, bij een ter post
aangetekend schrijven gericht te worden aan de Directeur-generaal van
het Bestuur voor Onderzoek en Ontwikkeling (DG 6), WTC III, 20e
verdieping, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Inlichtingen, onder andere over het statuut van het wetenschappelijk
personeel, kunnen bekomen worden bij het Centrum voor Landbouw-
kundig Onderzoek, rue de Liroux 9, te 5030 Gembloux (Tel. :
081/62 65 53 — Fax : 081/62 65 59).

*

MINISTERIE VAN FINANCIEN

[C − 2000/03642]
Administratie van de Thesaurie. — Bericht

In uitvoering van artikel 2 van het koninklijk besluit van 17 septem-
ber 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende
diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële mark-
ten en diverse andere bepalingen, deelt de Minister van Financiën mede
dat de hergroepering Euronext zich op 22 september 2000 heeft
voorgedaan.

In uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 17 septem-
ber 2000 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van
sommige bepalingen van de wet van 12 augustus 2000 houdende
diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiële mark-
ten en diverse andere bepalingen, deelt de Minister van Financiën mede
dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de Effecten-
beursvennootschap van Brussel op 10 oktober 2000 plaatsgevonden
heeft.

*

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

[2000/00848]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeente Houthulst

Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. — Bezwaar. — Bericht

Op 18 oktober 2000 werd door de heer Roelens, René, Steenbeekstraat 30, 8650 Houthulst, een bezwaar ingediend
bij de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen tegen de gemeenteraadsverkiezingen van
Houthulst van 8 oktober 2000.

Overeenkomstig artikel 10, 5° van het koninklijk besluit van 6 september 1988 ligt het bezwaarschrift ter inzage op
het gemeentesecretariaat.

[2000/00847]
Provincie West-Vlaanderen. — Gemeente Veurne

Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2000. — Bezwaar. — Bericht

Op 19 oktober 2000 werd door Mon Steyaert, Gouden Hoofdstraat 42, te 8630 Beauvoorde-Veurne, een bezwaar
ingediend bij de bestendige deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen tegen de gemeenteraadsverkiezingen
van 8 oktober 2000.

Overeenkomstig artikel 10, 5° van het koninklijk besluit van 6 september 1988 ligt het bezwaarschrift ter inzage op
het gemeentesecretariaat.

2. Etre Belge ou citoyen de l’Union européenne; jouir des droits civils
et politiques; avoir satisfait aux lois sur la milice; être d’une conduite
répondant aux exigences de la fonction.

3. Faire preuve d’une ancienneté scientifique, au sens de l’article 5 du
statut, d’au moins douze ans en prestations complètes, dont six ans à
dater de l’obtention du diplôme visé au 1.

Les conditions sont à remplir au 1er février 2001.
Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et des pièces

justifiant que le candidat satisfait aux conditions précitées, doivent être
adressées, sous pli recommandé à la poste, dans les quinze jours
ouvrables qui suivent celui de la publication de cet avis au Moniteur
belge, au Directeur général de l’Administration Recherche et Dévelop-
pement (DG 6), WTC III, 20e étage, boulevard Simon Bolivar 30, à
1000 Bruxelles.

Des informations, concernant notamment le statut du personnel
scientifique, peuvent être obtenues au Centre de Recherches agronomi-
ques, rue de Liroux 9, à 5030 Gembloux (Tél. : 081/62 65 53,
Fax : 081/62 65 59).

MINISTERE DES FINANCES

[C − 2000/03642]
Administration de la Trésorerie. — Avis

En exécution de l’article 2 de l’arrêté royal du 17 septembre 2000
fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation des
marchés financiers et diverses autres dispositions, le Ministre des
Finances communique que le regroupement Euronext est intervenu en
date du 22 septembre 2000.

En exécution de l’article 3 de l’arrêté royal du 17 septembre 2000
fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du
12 août 2000 portant diverses dispositions relatives à l’organisation des
marchés financiers et diverses autres dispositions, le Ministre des
Finances communique que l’assemblée générale des actionnaires de la
Société de la Bourse de valeurs mobilières de Bruxelles s’est tenue en
date du 10 octobre 2000.
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