
FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2004/11155]
Raad voor de Mededinging

Secretaris. — Ontslag. — Benoeming

Bij het ministerieel besluit van 16 maart 2004, wordt de heer Fabrice
Wiels, adjunct-adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en
Energie, en van de Franse taalrol, op zijn verzoek, vanaf 1 maart 2004
uit zijn functie van secretaris van de Raad voor de Mededinging ontzet.

Krachtens datzelfde besluit wordt Mevrouw Ingrid De Mey, adjunct-
adviseur bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, en
van de Franse taalrol, met ingang van 1 maart 2004 tot secretaris van de
Raad voor de Mededinging benoemd.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2004/07079]
Instituut voor Veteranen. — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvali-

den, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers. — Intrekking van een
administratieve akte. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 101 van 24 maart 2004 - Ed. 2, bl. 16784,
lees : « bij koninklijk besluit van 2 maart 2004 », in plaats van : « bij
koninklijk besluit van 2 maart 2003 ».

Bijvoegen :

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekend-
making. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven
gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te
1040 Brussel. »

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw

[C − 2004/35466]

Arresten van de Raad van State. — Wattplus t/Vlaams Gewest

Bij arrest 127.031 van 12 januari 2004 in de zaak A. 136.349/IX-3792 van de Raad van State wordt de schorsing
bevolen van de tenuitvoerlegging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2003 tot wijziging
van het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit
hernieuwbare energiebronnen.

Bij arrest 128.183 van 16 februari 2004 in de zaak A. 136.349/IX-3792 van de Raad van State moeten in de
aanwijzing van de voorwerpen en in artikel 1 van het beschikkend gedeelte van het arrest nr. 127.031 de woorden
« 28 september 2003 » vervangen worden door de woorden « 28 september 2001 ».

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2004/11155]
Conseil de la Concurrence. – Secrétaire. – Démission. — Nomination

Par arrêté ministériel du 16 mars 2004, M. Fabrice, Wiels, conseiller
adjoint au SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et du
rôle linguistique français est, à sa demande, déchargé de ses fonctions
de secrétaire du Conseil de la Concurrence, à la date du 1er mars 2004.

Par le même arrêté, Mme Ingrid, De Mey, conseiller adjoint au
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et du rôle
linguistique français, est désignée comme secrétaire du Conseil de la
Concurrence. Cette désignation prend effet le 1er mars 2004.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2004/07079]
Institut des Vétérans. — Institut national des Invalides de Guerre,

Anciens Combattants et Victimes de Guerre. — Retrait d’un acte
administratif. — Erratum

Au Moniteur belge n° 101 du 24 mars 2004 - Ed. 2, p. 16784, lire : « par
arrêté royal du 2 mars 2004 », au lieu de : « par arrêté royal du
2 mars 2003 ».

Ajouter :

« Un recours en annulation de l’acte précité à portée individuelle
peut être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans
les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée
au Conseil d’Etat, rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, sous pli
recommandé à la poste. »
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