
VERTALING
[C − 2001/29369]N. 2001 — 2458

21 JUNI 2001. — Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering
van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen
en -leningen

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet houdende regeling voor de Franse Gemeenschap van de toekenning van de studietoelagen
en -leningen, gecoördineerd op 7 november 1983, inzonderheid op de artikelen 1, §§ 2, 4 en 5, 3;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1999 houdende verschillende
maatregelen inzake studietoelagen en -leningen;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen, gegeven op 18 april 2001;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 april 2001;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 25 april 2001;
Gelet op de beraadslaging van de Regering van 3 mei 2001 waarbij communicatie van het advies van de Raad van

State binnen een maand werd gevraagd;
Gelet op het advies nr 31.614/2 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2001, met toepassing van artikel 84, eerste

lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 16 van het besluit van 12 mei 1999 houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen
en -leningen worden de woorden ″1 september 2001″ vervangen door de woorden ″1 september 2002″.

Art. 2. De Minister tot wiens bevoegdheid het Hoger Onderwijs behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 juni 2001

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Hoger Onderwijs,
F. DUPUIS.

c

[C − 2001/29412]F. 2001 — 2459 (2001 — 1910)
12 JUILLET 2001. — Décret autorisant la création des centres techniques

de la Communauté française de Strée et de Gembloux. — Erratum

Au Moniteur belge du 21 juillet 2001, p. 24816, dans le texte français, à l’article 7, chapitre II, il y a lieu de remplacer
les mots :

″Le présente décret″ par ″Le présent décret″.

VERTALING
[C − 2001/29412]N. 2001 — 2459 (2001 — 1910)

12 JULI 2001. — Decreet waarbij toestemming wordt verleend voor de oprichting van de technische centra
van de Franse Gemeenschap van Strée en Gembloux. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2001, blz. 24816, dienen in artikel 7, hoofdstuk II, van de Franse versie de
woorden « Le présente décret » te worden vervangen door « Le présent décret ».

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2001/31302]N. 2001 — 2460
7 JUNI 2001. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

houdende toekenning in 2001 van een dotatie aan de Brusselse
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van
de lichte renovatie van de sociale huisvesting

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Rege-
ring,

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
bevoegd voor Huisvesting,

De Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van
10 december 1970, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971 en laatst
gewijzigd wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, bij de
ordonnantie van 9 september 1993, inzonderheid op de artikelen 6, 18,
19, 20, 21 en 22;

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2001/31302]F. 2001 — 2460
7 JUIN 2001. — Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale octroyant en 2001 une dotation à la Société de Logement
de la Région bruxelloise pour le financement de la rénovation
légère du logement social

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé du Logement,

Le Secrétaire d’Etat régional adjoint au Ministre du Gouver-
nement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code du Logement annexé à l’arrêté royal du 10 décembre 1970,
approuvé par la loi du 2 juillet 1971 et modifié en dernier lieu, en ce qui
concerne la Région de Bruxelles-Capitale, par l’ordonnance du 9 sep-
tembre 1993, notamment les articles 6, 18, 19, 20, 21 et 22 ;
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