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MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2000/31452]N. 2000 — 3029 (2000 — 2940)
23 MAART 2000. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999
betreffende de euro inzake de aanpassing van de fiscale formulie-
ren voor de overgangsperiode. — Erratum

De bekendmaking van het bovenvermelde besluit, verschenen in het
Belgisch Staatsblad nr. 223 van 18 november 2000, bl. 38358, dient als
nietig, van onwaarde en zonder gevolg te worden beschouwd.

[C − 2000/31453]N. 2000 — 3030 (2000 — 2941)
23 MAART 2000. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 11 maart 1999
betreffende de euro inzake de communicatie van administratieve
gegevens aan de burger tijdens de overgangsfase. — Erratum
De bekendmaking van het bovenvermelde besluit, verschenen in het

Belgisch Staatsblad nr. 223 van 18 november 2000, bl. 38362, dient als
nietig, van onwaarde en zonder gevolg te worden beschouwd.

[C − 2000/31454]N. 2000 — 3031 (2000 — 2942)
23 MAART 2000. _ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-

ring tot uitvoering van de ordonnantie betreffende de euro inzake
de interne berekeningen binnen de administratie voor de over-
gangsperiode. — Erratum
De bekendmaking van het bovenvermelde besluit, verschenen in het

Belgisch Staatsblad nr. 223 van 18 november 2000, bl. 38364, dient als
nietig, van onwaarde en zonder gevolg te worden beschouwd.

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

MINISTERIE VAN JUSTITIE

[2000/10031]
Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 13 november 2000, inwerkingtredend op
1 januari 2001, wordt aan Mevr. Vertongen, A., op haar verzoek, eervol
ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij de rechtbank van eerste
aanleg te Gent.

Bij koninklijk besluit van 10 november 2000 is benoemd tot adjunct-
griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen,
Mevr. Beun, K., eerstaanwezend beambte bij de griffie van de arbeids-
rechtbank te Antwerpen.

Bij koninklijke besluiten van 13 november 2000 zijn benoemd tot :
— griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde,

Mevr. Amelinckx, E., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze recht-
bank;

— griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde,
Mevr. Reynaert, M.-J., adjunct-griffier bij deze rechtbank;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2000/31452]F. 2000 — 3029 (2000 — 2940)
23 MARS 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale portant exécution de l’ordonnance du 11 mars 1999
relative à l’euro en matière d’adaptation des formulaires fiscaux
pour la période transitoire. — Erratum

La publication de l’arrêté mentionné ci-dessus, parue au Moniteur
belge n° 223 du 18 novembre 2000, p. 38358, doit être considérée comme
nulle, non avenue et sans effet.

[C − 2000/31453]F. 2000 — 3030 (2000 — 2941)
23 MARS 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale portant exécution de l’ordonnance du 11 mars 1999
relative à l’euro en matière de communication au public de
données administratives pour la période transitoire. — Erratum
La publication de l’arrêté mentionné ci-dessus, parue au Moniteur

belge n° 223 du 18 novembre 2000, p. 38362, doit être considérée comme
nulle, non avenue et sans effet.

[C − 2000/31454]F. 2000 — 3031 (2000 — 2942)
23 MARS 2000. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale portant exécution de l’ordonnance relative à
l’euro en matière de calculs internes aux administrations pour la
période transitoire. — Erratum
La publication de l’arrêté mentionné ci-dessus, parue au Moniteur

belge n° 223 du 18 novembre 2000, p. 38364, doit être considérée comme
nulle, non avenue et sans effet.

MINISTERE DE LA JUSTICE

[2000/10031]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 13 novembre 2000, entrant en vigueur le
1er janvier 2001, à sa demande, démission honorable de ses fonctions de
greffier au tribunal de première instance de Gand, est accordé à
Mme Vertongen, A.

Par arrêté royal du 10 novembre 2000 est nommée greffier adjoint au
tribunal de première instance d’Anvers, Mme Beun, K., employée
principale au greffe du tribunal du travail d’Anvers.

Par arrêtés royaux du 13 novembre 2000 sont nommées :
— greffier au tribunal de première instance d’Audenarde,

Mme Amelinckx, E., greffier adjoint principal à ce tribunal;

— greffier au tribunal de première instance d’Audenarde,
Mme Reynaert, M.-J., greffier adjoint à ce tribunal;
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